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I- Introdução 

 

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), criada em 15 de dezembro de 

1994, resultou da transformação da Escola Paulista de Medicina (EPM), em 

Universidade da Área da Saúde. Tendo em vista a sua história e consciente da sua 

responsabilidade com a ciência e a comunidade da qual faz parte, tem como missão 

desenvolver, em nível de excelência, atividades interrelacionadas de ensino, pesquisa 

e extensão, almejando a liderança nacional e internacional na área da saúde. 

Embasada em sua missão, a Unifesp-EPM tem se comprometido com: 

• O ensino: para formar profissionais com espírito crítico, observador e 

transformador. 

• A pesquisa: para gerar conhecimentos, contribuindo para a aceleração do 

crescimento de nosso patrimônio cultural. 

• A extensão: para, de forma continuada e sistemática, levar o produto do 

ensino e da pesquisa à sociedade, viabilizando a ação transformadora da 

universidade. 

Dentro da missão da Unifesp-EPM para a graduação, o curso médico se propõe 

a formar, com perspectiva humanista, indivíduos que, além da aquisição de 

conhecimento, adquiram a capacidade de auto-aprendizagem e desenvolvam atitudes 

e habilidades que possibilitem o desempenho profissional competente, crítico e ético. 

Nesse sentido, a Unifesp-EPM cumpre, de maneira eficiente, o seu papel. Isto 

pode ser evidenciado, inclusive, pelos parâmetros oficiais de avaliação externa dos 

cursos de Medicina no Brasil. 

Em 1997, foi implantado um novo modelo curricular – Currículo Nuclear, 

visando à formação de um médico com pensamento crítico e criatividade, educado 

para a cidadania e para participação plena na sociedade. 

A proposta pedagógica da graduação tem sido objeto de constante reavaliação e 

replanejamento, procurando adequá-la aos mais recentes paradigmas da educação 

médica.  
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Em outubro de 2001, por ocasião do quinto ano do currículo nuclear foi 

realizada uma oficina de trabalho, envolvendo amplamente toda comunidade 

acadêmica da Instituição. Os aspectos positivos e negativos do currículo foram 

apontados e discutidos, e mudanças e adequações pertinentes propostas e aprovadas 

em todas as instâncias da Instituição. 

Em dezembro de 2001, foram apresentados os objetivos gerais do Programa de 

Incentivo às Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED) para todas as 

escolas médicas. Coordenadores do curso médico, membros das diferentes 

subcomissões do curso, Pró-Reitores de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, bem 

como vários docentes e discentes da Unifesp-EPM, participaram dessa reunião. A 

discussão de como a Unifesp-EPM participaria do PROMED teve início nessa data. O 

programa foi julgado extremamente oportuno, pois vinha ao encontro do movimento, 

já em andamento na Instituição, referente a mudanças curriculares objetivando a 

maior inserção do aluno na rede básica de saúde. 

Assim, no momento da publicação do Edital do PROMED, a Instituição (docentes 

e discentes) já se encontrava envolvida na discussão de adequação do currículo 

nuclear. Relacionamos abaixo uma súmula das atividades desenvolvidas pela 

Instituição para elaboração da Carta Consulta PROMED. 

 

01/2002 reuniões para discussão sobre o conteúdo da minuta PROMED e 

potencial participação da Unifesp-EPM no projeto. 

7/02/2002 a comissão do curso médico da Unifesp-EPM aprova e define 

comissão para elaboração da carta consulta PROMED. A comissão foi 

constituída por representantes das 4 grandes áreas do curso médico, 

membros da comissão e das subcomissões do curso médico, 

representantes discentes indicados pelo Diretório Acadêmico e 

representantes das Pró-Reitorias de Pós-Graduação e de Extensão. 

8/02/2002 primeira reunião da comissão designada para elaboração da carta 

consulta PROMED. A comissão foi dividida em subcomissões para 

agilizar o levantamento de dados e elaboração da proposta. Esses 
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grupos multidisciplinares, envolvendo docentes de diferentes 

departamentos, dos 3 ciclos (básico, profissionalizante e internato) e 

representantes do Diretório Acadêmico, trabalharam durante o mês 

de fevereiro, no diagnóstico da situação. 

15/O2/2002 discussão com os gestores dos Distritos Saúde-Escola (DSE) de 

Sacomã e Vila Maria, e do município de Embu. 

4/03/2002 segunda reunião da comissão para avaliação dos dados coletados e 

das propostas encaminhadas. 

11/03/2002 terceira reunião da comissão para avaliação dos dados coletados e 

das propostas encaminhadas. Foi criada uma comissão de redação da 

Carta Consulta. 

20/03/2002 54ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação. Discussão do 

conteúdo da carta consulta para encaminhamento das sugestões. 

23/03/2002  envio novamente da proposta de Carta Consulta a todos os membros 

do Conselho de Graduação (Chefes de Departamentos, 

Coordenadores de Cursos, representantes discentes) e ao grupo de 

gestores. 

17/04/2002 55ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação. Aprovação da 

Carta Consulta com inclusão das sugestões enviadas por meio 

eletrônico por todos os membros do Conselho de Graduação (Chefes 

de Departamentos, Coordenadores de Cursos, representantes 

discentes), representantes do Diretório Acadêmico e grupo de 

gestores. 

18/04/2002 aprovação da Carta Consulta pelos Pró-Reitores de Pós-Graduação e 

Extensão, representando os respectivos conselhos. 

19/04/2002 aprovação da Carta Consulta ad referendum do Conselho 

Universitário pelo Magnífico Reitor da Unifesp-EPM.  
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25/04/2002 assinatura da Carta Consulta pelos Secretário de Estado da Saúde de 

São Paulo, Secretários de Saúde dos Municípios de São Paulo e de 

Embu. (Documento 1). 

 

Após a aprovação da Carta Consulta pelo grupo gestor do PROMED, a Unifesp-

EPM juntamente com as demais Instituições pré-selecionadas, participou da oficina de 

trabalho em 28 e 29/05/2002 com consultores do PROMED. As sugestões e 

orientações foram referidas aos diversos setores da Instituição envolvidos no projeto. 

As principais etapas envolvidas na elaboração do projeto final, estão discriminadas 

abaixo: 

 

07/06/2002 reunião com a Comissão de elaboração da Carta Consulta para avaliar 

as sugestões dos consultores e dar início ao detalhamento do projeto.  

10/06/2002  reunião com a Comissão do Curso Médico para esclarecer os pontos 

levantados na análise da carta consulta e dar início aos trabalhos de 

elaboração do projeto. (Documento 2). 

15/06/2002 oficina de trabalho com todos os representantes docentes das 

diferentes disciplinas envolvidas nos módulos do ciclo 

profissionalizante (Medicina, Paciente e Sociedade; Semiologia, Ética 

e Atitudes; Bases da Medicina por Sistemas e Aparelhos; e de 

Atenção Integral à Saúde) bem como de representantes discentes 

das 3a e 4a séries. A reunião contou com a participação da 

Coordenadora do Curso Médico, da Pró-Reitoria de Graduação e foi 

coordenada por docentes do Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS). (Documento 3). 

19/06/2002 56ª Reunião Ordinária do Conselho de Graduação. Apresentação ao 

Conselho de Graduação das sugestões dos consultores, e informes 

sobre o andamento da elaboração do projeto. (Documento 4). 
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10/07/2002 apresentação aos gestores dos Distritos de Saúde Escola do Sacomã 

e de Vila Maria, e do município de Embu, das sugestões dos 

consultores, e participação na elaboração do projeto, em especial no 

detalhamento do eixo orientação teórica. 

11/07/2002 reunião com os Pró-Reitores de Pós-Graduação e de Extensão visando 

ao detalhamento do projeto no eixo da orientação teórica. 

24/08/2002 oficina de trabalho com todos os representantes docentes das 

diferentes disciplinas envolvidas nos módulos do ciclo básico (Bases 

Morfológicas da Medicina; Bases da Medicina Celular e Molecular; 

Medicina, Paciente e Sociedade) bem como de representantes 

discentes das 1a e 2a séries. A reunião contou com a participação da 

Coordenadora do Curso Médico, da Pró-Reitoria de Graduação e foi 

coordenada por docentes do CEDESS. (Documento 5). 

2 - 3/09/2002 oficina de trabalho com docentes da disciplina de Clínica Médica do 

Departamento de Medicina envolvidos nos módulos de Semiologia, 

Ética e Atitudes e de Clínica Médica, e representantes discentes das 

3a e 4a séries. A reunião contou com a participação da Coordenadora 

do Curso Médico, da Pró-Reitoria de Graduação e foi coordenada por 

docentes do CEDESS. (Documento 6). 

Mês 08 e 09 reuniões dos docentes e alunos envolvidos nos diferentes módulos, 

departamentos, disciplinas e grupos de trabalho para adequação de 

conteúdos e estratégias de ensino. 

15/10/2002 finalização do projeto. 

18/10/2002 Apresentação do projeto final aos membros das subcomissões do 

curso médico. 

21/10/2002 aprovação do projeto pela Comissão do Curso Médico. (Documento 

7). 

23/10/2002 58ª Reunião do Conselho de Graduação. Aprovação do projeto em 

sessão extraordinária. (Documento 8). 
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23/10/2002 aprovação do projeto pelos Pró-Reitores de Pós-Graduação e 

Extensão, representando os respectivos conselhos. (Documento 9). 

24/10/2002 aprovação do projeto ad referendum do Conselho Universitário pelo 

magnífico reitor da Unifesp-EPM. (Documento 10). 

24/10/2002 assinatura do projeto pelo Secretário de Estado da Saúde do Estado 

de São Paulo, e pelos Secretários de Saúde dos Municípios de São 

Paulo e de Embu. 

 

Os dados apresentados mostram que o PROMED foi intensamente discutido por 

todos os segmentos da comunidade Unifesp-EPM, bem como junto aos gestores do 

sistema de saúde conveniados com a nossa Instituição. A partir dessa criteriosa e 

extensa análise, evidenciou-se um paralelismo entre as metas do PROMED e os 

ajustes diagnosticados e necessários para obtenção dos objetivos finalísticos do 

currículo nuclear.  

A proposta de sustentação financeira do projeto fica assegurada não somente 

por meio dos recursos advindos do PROMED, como pelo empenho institucional e sua 

tradição na captação de recursos de fontes externas. 

A inserção efetiva do aluno no sistema de saúde nos primeiros anos e a 

evolução estruturada dessa participação durante todo o curso poderão avançar de 

forma significativa com o auxílio PROMED. É importante salientar que o projeto terá 

impacto, não só na melhoria do currículo médico da Unifesp-EPM, mas também para 

os serviços, através da parceria no eixo orientação teórica, no que se refere à 

produção de conhecimento e pós-graduação/educação permanente, de acordo com as 

necessidades levantadas pelos gestores locais. Esse investimento melhorará a 

formação do nosso aluno e, com certeza, terá grande impacto no serviço prestado à 

comunidade. 
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II- O contexto da Instituição 

 
2.1. A Instituição 

 
A transformação da Escola Paulista de Medicina (EPM) de instituição federal de 

ensino superior em Universidade Federal de São Paulo, em dezembro de 1994, 

representou o ápice de uma trajetória iniciada em 1933, quando fundada sob a forma 

de instituição privada de ensino superior. 

De início modesta fisicamente, nunca foi modesta em suas realizações, 

cumprindo o compromisso assumido por seus fundadores, possibilitando que parte do 

discurso proferido por seu primeiro Diretor e Professor Fundador, Octávio de Carvalho, 

em 15 de julho de 1933, seja retomado ainda hoje, tal sua atualidade: "A Escola 

Paulista de Medicina não é aventura, nem leviandade daqueles que assumiram a 

responsabilidade de sua ereção. Ela se ergue pobre na simplicidade de suas 

instalações, porém suficiente; modesta na parcimônia justa de seus instrumentários, 

porém soberba na majestade de seu idealismo desinteressado.” 

O ideário da nova Escola também pode ser buscado na Ata de Fundação da 

Escola Paulista de Medicina, na qual já se constatava igual dimensionamento à tríplice 

função das verdadeiras instituições de ensino superior: ensinar, pesquisar e participar 

da vida da sociedade. Naquela época, assim como hoje, buscava-se a excelência no 

exercício dessas atividades. 

Em 1956, a então Escola Paulista de Medicina passou a integrar o sistema 

público federal de ensino superior como uma escola federal isolada, sendo o Hospital 

São Paulo oficializado como hospital de ensino da EPM, sob gestão da Sociedade 

Paulista para o Desenvolvimento de Medicina (SPDM). 

Em 1994, o crescimento quali-quantitativo do ensino, da pesquisa e da 

assistência na EPM, fez com que o então Ministro de Educação, Murílio Hingel, 

sensibilizado, encaminhasse ao Senhor Presidente da República proposta de 

transformação da Escola Paulista de Medicina em Universidade Federal de São Paulo, 

tendo concluído sua exposição de motivos da seguinte forma:  
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"A decisão do Governo de Vossa Excelência transformando a Escola Paulista de 

Medicina na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), pela via do reconhecimento, 

será um extraordinário marco para a educação superior brasileira, elevando à 

condição de Universidade, uma das mais conceituadas Instituições de Ensino Superior 

de nosso País, cujo conceito de qualidade, de há muito ultrapassou as fronteiras 

nacionais. Remetendo ao Congresso Nacional o anexo Projeto de Lei, estará Vossa 

Excelência, Senhor Presidente, dando um passo gigantesco em direção a uma meta, 

ambicionada por todos os professores, pesquisadores e cientistas, por Vossa 

Excelência, muito particularmente, também um educador além de Chefe de Estado, 

que é a de assegurar sempre mais e melhor educação para o povo brasileiro." 

Hoje, a Unifesp-EPM conta com cinco cursos de graduação, em: Medicina 

(1933); Enfermagem (1939); Ciências Biológicas - Modalidade Médica (1966); 

Fonoaudiologia (1968) e Tecnologia Oftálmica (1970), ressaltando-se que foi pioneira 

na proposta de curso superior de Tecnologia Médica com o curso de Tecnologia 

Oftálmica e na formação de profissionais biomédicos, com a introdução de modalidade 

médica na área de Ciências Biológicas. 

A Escola Paulista de Medicina foi uma das primeiras em implantar Programas de 

Residência Médica no Brasil, seguindo a concepção dos programas desenvolvidos no 

início do século por Halsted e Osler. A Residência Médica teve início em 1957, e hoje 

conta com 36 programas, sendo o mais recente, o de Medicina de Família e 

Comunidade, iniciado em 2002. A Pós-Graduação lato sensu, oferece além da 

Residência Médica, 127 cursos de especialização. (Documento 11). 

A Pós-Graduação stricto sensu iniciada em 1970, compreende atualmente 38 

programas de mestrado e 37 de doutorado, sendo que em 1999 foram introduzidos 

programas de mestrado profissionalizante, hoje em número de 9. Todos os programas 

são credenciados pela CAPES. A Pós-Graduação lato sensu, oferece além da 

Residência Médica, 127 cursos de especialização. (Documento 12). 

Desde a implantação da Pós-Graduação até setembro de 2002, foram titulados 

4.543 mestres, 25 na categoria de mestrado profissionalizante e 2.359 doutores. Em 

decorrência dessa formação de recursos qualificados, foi possível estabelecer, através  
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de laços afetivos e profissionais, um fértil fluxo de parcerias com praticamente todas 

as universidades do país. Os egressos dos cursos de Mestrado e Doutorado têm sido 

absorvidos pelas melhores instituições de ensino público e privado do país. 

A busca da Unifesp pela excelência na formação de recursos humanos, e 

atividades de pesquisa e de extensão na área da saúde, pode ser evidenciada, pela 

alta titulação de seu corpo docente e pela qualidade da produção científica (ver 

tabelas abaixo). 

 

Distribuição do corpo docente segundo titulação e regime de trabalho, em 2001 

TITULAÇÃO Dedicação 
Exclusiva 

40 horas 20 horas TOTAL 

 Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 
Doutorado, Pós-Doutorado e  
Livre-Docência 

243 89,3 254 79,6 13 65,0 510 83,5 

Mestrado 27 9,9 48 15,0 2 10,0 77 12,6 
Especialização 2 0,7 17 5,3 5 25,0 24 3,9 
Total 272 100,0 319 100,0 20 100,0 611 100,0 

 

Distribuição do corpo docente segundo cargo, em 2001 

TIPO DE DOCENTE Nº % 
Titular 62 10,1 
Adjunto 471 77,1 
Assistente 72 11,8 
Auxiliar 6 1,0 
Total 611 100,0 

 

Produção Científica do Corpo Docente, no período de 1996 a 2000 

Tipo de Publicação 1996 1997 1998 1999 2000 

Artigos em Revistas Nacionais e Internacionais 1.232 1.361 2.013 2.015 2.038 

Resumos em Congressos Nacionais e Internacionais 1.435 2.264 2.245 2.450 1.999 

TOTAL 2.667 3.625 4.258 4.465 4.037 

 

A qualidade da pesquisa é evidenciada pelo número de publicações: de 1996 a 

2000, o número total de trabalhos científicos publicados corresponde a 19.052, dos 

quais 8.659 (32%) são artigos publicados em revistas especializadas, sendo que a  
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média de trabalhos publicados nos últimos cinco anos por docente é de 6,2 por ano. 

Na nossa exposição de motivos para a transformação em universidade 

assinalávamos que a produção de conhecimento, a formação de recursos humanos e a 

extensão, justificavam o processo. Ainda, o crescimento da pós-graduação e da 

pesquisa não mais abrangia uma única área do conhecimento (saúde). Produzíamos 

conhecimento e formávamos especialistas na interface saúde e educação, saúde e 

psicologia, saúde e ciências sociais, entre outras. 

A necessidade de dar organicidade a estas interfaces levou à criação de centros 

complementares, dos quais destacamos o Centro de Desenvolvimento de Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS) e o Centro de Filosofia e História (CEFHi). Estes centros 

vêm, efetivamente, apoiando o movimento interno de transformação dos cursos de 

graduação e pós-graduação da instituição, bem como produzindo conhecimento 

dentro de sua especificidade. (Documentos 13 e 14). 

Ressaltamos, também, o papel relevante do Departamento de Informática em 

Saúde, que trabalha com a interdisciplinaridade e é responsável pela Unifesp Virtual. 

(Documentos 15). 

Para realização de seus objetivos, a direção, a administração e a organização 

didático-pedagógica, científica e econômico-financeira da Unifesp-EPM é exercida pela  

Reitoria e Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, Extensão, 

Administração e seus respectivos conselhos (Conselho Universitário, Conselho de 

Graduação, Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, Conselho de Extensão e Conselho 

Técnico-Administrativo). 

A Universidade Federal de São Paulo está organizada em Departamentos 

Acadêmicos e Órgãos Complementares, que são responsáveis pelas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, sob coordenação das respectivas Pró-Reitorias. Os 

órgãos complementares objetivam a expansão das atividades acadêmicas em áreas 

multidisciplinares.  

A concepção de uma universidade especializada e estruturada sob a forma 

departamental permite a integração das diversas áreas de conhecimento nas  
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inúmeras atividades acadêmicas desenvolvidas. Desta forma, a atuação do 

departamento acadêmico ou órgão complementar não fica restrita a um único curso 

de graduação. 

Conforme previsão regimental, os Departamentos Acadêmicos desempenham 

suas atividades através das Disciplinas e seus respectivos Setores, cada qual 

compreendendo um ramo definido do conhecimento, com programa próprio de ensino, 

pesquisa e extensão. 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unifesp-EPM são desenvolvidas 

em vários cenários, que vão do Complexo Unifesp/Vila Clementino ao Xingu. 

O Complexo Unifesp/Vila Clementino possui mais de 280 imóveis distribuídos 

numa área física de 140.000 m2. Fazem parte deste campus central: 

 

• Hospital São Paulo (HSP) 

• Bibliotecas 

• Biotério 

• Centros e Núcleos Especializados 

- Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) 

- Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde (CEHFI) 

- Centro de Microscopia Eletrônica (CEME) 

- Centro de Medicina Esportiva (CEMAFE) 

- Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício (CEFE) 

- Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN) 

• Centros e Núcleos de Apoio 

- Centro de Diabetes 

- Centro de Genética Médica 

- Instituto de Medicina Preventiva (IMPEP) 

- Instituto de Farmacologia e Biologia Molecular (INFAR) 

• Institutos de Especialidades Médicas 

- Instituto de Oncologia Pediátrica 



 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina 
Reitoria  

 

 
 

Rua Botucatu nº 740, 5º andar - Vila Clementino  -  CEP 04023-062 – São Paulo – Capital 
Telefones: 0xx11 – 5549 7699 / 5576 4177  -  Fax: 0xx11 – 5576 4313 

E.mail: reitoria@epm.br  
 

13

- Hospital do Rim e Hipertensão 

- Instituto do Sono 

- Lar Escola São Francisco 

- Sociedade Beneficente de Coleta de Sangue (COLSAN) 

• Laboratórios de Pesquisa 

A Unifesp-EPM pelo seu envolvimento na investigação científica apresenta 400 

laboratórios de pesquisa localizados principalmente nos seguintes edifícios: 

- Edifício de Ciências Biomédicas 

- Edifício José Ribeiro do Valle (INFAR) 

- Edifício José Leal Prado 

- Edifício Leitão da Cunha 

- Edifício Lemos Torres 

- Edifício Jairo Ramos 

- Centro de Pesquisas Clínicas e Cirúrgicas Oswaldo Luis Ramos 

- Edifício da Técnica Operatória 

• Laboratórios de Ensino 

- Unidade de Ensino A.C.M. Paiva: composta de modernos laboratórios 

contendo equipamentos com as novas tecnologias nas áreas da 

biomedicina e da saúde. 

- Laboratórios de Informática 

- Laboratórios de Morfologia e Biologia Estrutural 

- Laboratórios de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental 

- Laboratórios de Habilidades (Documento 16) 

- Centro Alfa de Atendimento (Documento 17) 

 

O Hospital São Paulo (HSP) situado no campus da Unifesp-EPM serve ao ensino 

de graduação, pós-graduação e extensão e conta com 630 leitos. É um hospital de 

atendimento terciário e centro de referência para o país. Além do atendimento 

hospitalar, a Unifesp dispõe de atendimento ambulatorial com mais de 1 milhão de  
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pacientes matriculados. Em 1996 foi inaugurado junto ao HSP anexo com 16 andares. 

(Documentos 18 e 19). 

A rede hospitalar da Unifesp-EPM é composta, ainda, por mais 4 hospitais, 

conveniados em co-gestão com a Secretaria de Estado da Saúde e com Secretarias 

Municipais de Saúde e 3 pertencentes a órgãos suplementares da instituição. Esse 

complexo hospitalar e os mais de 200 ambulatórios da Unifesp-EPM, são atualmente 

responsáveis por: 

- 70.000 internações/ano,  
- 2 milhões de consultas ambulatoriais/ano,  
- 6 milhões de exames de laboratório/ano e, 
- 550.000 exames de diagnóstico por imagem/ano, 
- 10.000 partos/ano, 
- 25.000 cirurgias/ano. 
 

A Unifesp-EPM integra o Pólo de Saúde da Família da Grande São Paulo. Além 

disso é responsável pela implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) em 10 

Distritos de Saúde do município de São Paulo, com recursos repassados pelo 

Ministério da Saúde à Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

(SPDM). Dois destes distritos são, através de convênio específico, Sacomã e Vila 

Maria, Distritos de Saúde-Escola. 

A Unifesp-EPM desenvolve várias atividades de extensão que englobam atenção 

à saúde, educação em saúde, atividades interdisciplinares, com participação de alunos 

da graduação e pós-graduação, em diferentes locais, incluindo outros estados da 

federação (por exemplo, Amapá; Documento 20) e do exterior (por exemplo, 

República do Cabo Verde; Documento 21). 

Estas realizações envolvem parceiros e colaboradores científicos e financeiros, 

como atestam os inúmeros convênios estabelecidos com entidades de ensino e 

pesquisa e agências de fomento nacionais e estrangeiras, Secretarias de Estado e 

Ministérios Públicos. 

Cabe ainda ressaltar o departamento de Comunicação da Unifesp-EPM, com 

atividades voltadas para a saúde e que engloba: 
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• Divisão de Imprensa 

- Assessoria de Comunicação 

- Veículos Impressos: dois jornais (Jornal da Paulista e JP Informa) e uma 

revista (Saúde Paulista) 

- Veículos on line 

• Divisão de Audiovisual 

- TV Unifesp: transmitida por sistema a cabo e UHF 

- Vídeos institucionais 

- Vídeos científicos e documentários 

(Documento 22) 

 

2.2. A Graduação 

2.2.1. Dados Gerais 

A Universidade Federal de São Paulo mantém cursos de Medicina, Enfermagem, 

Ciências Biológicas-Modalidade Médica, Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica. 

 

Cursos de Graduação da Unifesp-EPM (dados de 2002) 

Curso Duração 

(anos) 

Nº de 

vagas 

Coordenador Qualificação 

Profissional 

Titulação Regime 

de 

trabalho

Medicina 6 670 Rosana F. Puccini Médico Livre-Docência DE 

Enfermagem 4 314 Odete de Oliveira Enfermeira Doutorado DE 

Ciências Biológicas-

Modalidade Médica 

4 98 Roberto Frussa 

Filho 

Biólogo Doutorado DE 

Fonoaudiologia 4 134 Ellen Osborn Fonoaudióloga Mestrado DE 

Tecnologia Oftálmica 3 65 Michel Eid Farah Médico Livre-Docência 40 hs. 

 

Desde 2002 a Unifesp promove seu próprio exame vestibular através da Vunesp 

(Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 

Filho"). Os dados referentes ao número de inscritos, relação candidatos/vaga, estão 

apresentados abaixo: 
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Curso UNIFESP 2002 

 Inscritos Vagas Relação C/V 

Medicina 13.669 110 124,3 

Ciências Biológicas mod. Médica 2.229 30 74,3 

Enfermagem 1.552 80 19,4 

Fonoaudiologia  676 33 20,5 

Tecnologia Oftálmica. 187 20 9,4 

Total 18.313 273 67,1 

 

A missão da Unifesp-EPM para a graduação é a de formar, com perspectiva 

humanista, indivíduos que além de aquisição de conhecimentos adquiram a 

capacidade de auto-aprendizado e desenvolvam atitudes e habilidades que 

possibilitem desempenho profissional competente, crítico e ético. A educação 

profissional iniciada no curso de graduação deve ser continuada e portanto os 

graduados devem estar preparados para seguir qualquer uma das possibilidades que 

se abrem após a formatura: exercício profissional, especialização, pós-graduação 

stricto sensu, e carreira acadêmica. Os profissionais formados devem ter 

conhecimento da organização do sistema de saúde vigente no país, das características 

do mercado de trabalho e estar preparados para trabalhar em equipe. 

O ensino de graduação na Unifesp-EPM é determinado por algumas 

características da Instituição: 

• universidade dedicada a campo específico do saber; 

• participação de alunos em ações extramuros; 

• integração científica e geográfica entre as áreas básicas e profissionais; 

• corpo docente com titulação pós-graduada e regime de trabalho de tempo 

integral em porcentagem superior a 95%; 

• atividade de grupos de excelência em pesquisa; 

• envolvimento significativo de alunos em programas de iniciação científica. 
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A Pró-Reitoria de Graduação, por intermédio de seus diversos serviços, busca 

proporcionar ao aluno da Unifesp-EPM, melhores condições de permanência e maior  

participação nas atividades da Instituição. Para isto, desenvolve um amplo projeto 

político de apoio ao discente, visando envolver, motivar e incentivar o aluno na 

construção de sua carreira durante o período de graduação. Atualmente, fazem parte 

do projeto de desenvolvimento discente: 

 

2.2.2. Apoio ao discente 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica 

O aluno que realiza programa de Iniciação Científica desenvolve programa de 

pós-graduação com maior eficiência do que aquele não exposto a um ambiente de 

pesquisa, e certamente terá melhor formação profissional. Para que a iniciação 

científica alcance seus objetivos é necessário estar o estudante integrado em linha de 

pesquisa consolidada e produtiva e que sua a participação esteja adequada à etapa de 

iniciação científica, não podendo estar restrita à pesquisa bibliográfica. Esta 

participação deve portanto ser ativa (obtenção de resultados próprios) e não passiva 

(recuperação de pastas em arquivos, revisão bibliográfica etc., sem obtenção de 

resultados próprios). A obrigação mínima de cada bolsista é apresentar seus 

resultados durante o congresso de Iniciação Científica que é anualmente realizado. A 

meta ideal a ser alcançada é que ao término do programa o aluno tenha publicado 

trabalho em revista indexada. Cerca de 500 alunos realizam trabalhos de Iniciação 

Científica na nossa Instituição. Em 2001, 255 estudantes de graduação receberam 

bolsa de Iniciação Científica através do Programa Institucional de Iniciação Científica 

do CNPq (PIBIC), e os demais bolsas de outras fontes (FAPESP, CNPq/quota 

pesquisador e indústria farmacêutica, entre outros). (Documento 23). 

 

Programa de Bolsas de Monitoria 

Esse programa tem como objetivo envolver o aluno na montagem e execução 

de aulas práticas e no desenvolvimento de material didático-pedagógico, sob 

supervisão de docente envolvida na atividade de ensino de graduação. Anualmente 
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são oferecidas 110 bolsas de Monitoria. Nesta, diferentemente da Iniciação Científica, 

o aluno não desenvolverá trabalho científico, mas sim auxiliará docentes a preparar 

suas aulas, participando como assistente de aulas práticas. As bolsas têm a duração 

de 9 meses. 

 

Programa de Bolsas de Extensão 

Dentro das atribuições da Universidade, a extensão universitária faz parte do 

processo educativo, cultural e científico que vincula as atividades de ensino com a 

sociedade. Assim, o presente programa tem por finalidade incentivar aos alunos da 

graduação, a participação nas atividades de extensão da Unifesp-EPM. São oferecidas 

30 bolsas com duração de 12 meses. 

 

Programa de Auxílio para Participação em Congressos 

O programa visa incentivar a participação de docentes/pesquisadores e 

discentes em eventos científicos relevantes no país e no exterior, como congressos e 

similares para apresentação de trabalho científico e/ou tecnológico.  

 

Outros auxílios: 

• Auxílio “Atividade e Permanência” e “Bolsa Atividade Acadêmica” 

• Auxílio Alimentação 

• Auxílio Atividades Esportivas 

• Auxílio Creche 

• Auxílio Transporte 

• Auxílio Material Escolar 

• Auxílio Psicoterapia 

• Auxílio Cursos de Inglês 

 

Serviço de Acompanhamento Psicopedagógico (SAPA) 

O processo de aprendizado na área da saúde é árduo e doloroso, tanto do ponto 

de vista pedagógico quanto psicológico. A quantidade sempre crescente de informação 
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nestas áreas exige uma metodologia que não pode ficar restrita a um empirismo. O 

convívio permanente com a dor e morte exercem uma pressão psicológica para a 

qual, no geral, não estamos preparados. Os estudantes se adaptam a esta situação 

através de estratégias, de direcionamento e defesas psicodinâmicas, 

comportamentais, afetivas e caracterológicas. O Serviço de Apoio Psicopedagógico 

(SAPA) propõe-se a estar atento a estas questões e a atuar nesta área, procurando 

examinar e orientar os alunos em seus eventuais tropeços no trabalho de 

aprendizagem. Juntamente com o Serviço de Saúde do Corpo Discente, tem sido 

proporcionado ao aluno atendimento psiquiátrico e/ou psicoterápico individual, num 

referencial de psicoterapia breve. Sob uma perspectiva mais preventiva, os alunos 

que apresentam um excessivo número de faltas ou um persistente aproveitamento 

deficiente são convocados, sendo colocada a disposição deles a possibilidade de terem 

um acompanhamento profissional para uma revisão da metodologia de estudo ou para 

a investigação de outras dificuldades que eventualmente possam estar presentes. 

Com esta mesma ótica preventiva são entrevistados todos os alunos que solicitam 

trancamento ou cancelamento de matrícula. A Coordenadoria de Assuntos Estudantis 

também tem, através do serviço de apoio psicopedagógico, trabalhado com os pais 

dos alunos que solicitam esclarecimentos sobre questões relacionadas a seus filhos. 

(Documento 24). 

 

Serviço de Saúde do Corpo Discente 

O serviço de Saúde do Corpo Discente da Unifesp-EPM desenvolve um trabalho 

de assistência médica, odontológica, psicológica e preventiva junto aos alunos de 

Graduação, Residência e Especialização nos cursos de Medicina, Enfermagem, 

Fonoaudiologia, Biomedicina e Tecnologia Oftálmica. 

Estas atividades são realizadas em local próprio, com salas de consultórios 

apropriadas para as diversas especialidades, contando com um sistema de 

Informações Médicas informatizado e próprio, com controle automatizado de 

agendamento das consultas junto ao Corpo Clínico do Serviço, e do acompanhamento 
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clínico dos pacientes. O Serviço ainda dispõe de um laboratório local para coleta de 

sangue e realização de eletrocardiograma. 

O Corpo Clínico compõe-se de profissionais de diversas especialidades clínicas, 

cirúrgicas e psiquiátricas, a saber: Clínica Médica, Ginecologia, Obstetrícia, 

Dermatologia, Ortopedia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Cardiologia, Urologia, 

Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Odontologia, Nefrologia, Neurologia, Nutrição, 

Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psicologia e Psiquiatria. Conta ainda com o apoio 

dos serviços especializados de Diagnóstico, Internação Clínica e Cirúrgica do Hospital 

São Paulo, e dos diversos Departamentos da Universidade. 

É rotina da nossa Universidade o acompanhamento longitudinal da saúde física 

e mental do nosso corpo discente, a realização de um exame clínico inicial e de uma 

avaliação laboratorial e epidemiológica para todos os que iniciam suas atividades 

acadêmicas. O serviço tem ainda como missão mostrar ao aluno a postura, a ética e 

as atitudes esperadas em um serviço de saúde de qualidade. 

 

Espaço de Apoio ao Discente 

O espaço de apoio ao discente é destinado, exclusivamente, ao corpo discente 

da Graduação na Unifesp-EPM e proporciona maneiras interativas de estudo e 

aprendizagem e tem como objetivos: 

• Oferecer oportunidades para a incorporação de diferentes tecnologias 

neste processo; 

• Criar um espaço de reflexão, estudo e atualização sobre diferentes 

abordagens, estratégias e alternativas para o processo de aprendizagem; 

• Oferecer Serviços de Informática, com microcomputadores equipados com 

recursos avançados e softwares específicos na área da saúde; 

• Oferecer Serviços Virtuais: Portal WEB com Correio eletrônico e diretório 

virtual. 

 

Para atingir estes objetivos, diferentes ambientes estão disponibilizados ao 

aluno: 
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• Estudo em Computador: Com o entendimento do uso do computador como 

ferramenta para uma aprendizagem interativa, este setor propicia a 

pesquisa em banco de dados, o acesso a redes eletrônicas de informação 

(Internet) e estudos via softwares educativos, além de confecção de 

trabalhos acadêmicos. Os microcomputadores com kit multimídia, ligados 

em rede local e externa e impressoras de alta capacidade estão 

distribuídos em 4 ambientes distintos.  

• Estudo em Grupo: Três salas fornecem ambientes favoráveis à troca de 

conhecimentos e experiências, vivências em grupo, estudo via vídeo, 

trabalhos e discussões coletivas. Conta também com projetor de slides, 

retroprojetor, flip-chart, lousa branca, aparelho de vídeo e televisão.  

• Videoteca: Acervo de 625 títulos de vídeo estão disponíveis para consulta.  

• Estudo individual: Este ambiente privilegia o processo individualizado de 

aprendizagem, favorecendo o contato do aluno com diferentes materiais 

escritos, já produzidos, a reflexão sobre o seu objetivo de estudo e a 

construção de novos conhecimentos.  

• Auditório: Destinado a atividades coletivas com o objetivo de promover 

discussões e reflexões sobre o estudo e a aprendizagem no ambiente 

universitário.  

• Suporte técnico: Equipe técnica presta serviço de acompanhamento, 

manutenção e suporte aos usuários aos equipamentos: vídeo, multimídia e 

informática nos diversos ambientes.  

 

Bibliotecas 

No campus da Unifesp-EPM está instalada a Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME) conveniada com a Organização Pan-Americana de Saúde, e que mantém um 

dos maiores acervos de informações no campo da literatura médica da América 

Latina. Associada à BIREME funciona a Biblioteca Central que tem por objetivo o 

atendimento dos alunos da comunidade da Unifesp, centralizando toda a bibliografia 

básica dos diversos cursos de graduação ministrados. 
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A Biblioteca Central tem por missão contribuir para a melhoria do ensino, da 

pesquisa e da extensão, de modo a atender às necessidades de informação científica 

da comunidade de profissionais de saúde, através da prestação de serviços e dá 

produtos de informação. Além disso a Biblioteca Central promove o treinamento e 

aperfeiçoamento contínuo de recursos humanos visando o aprimoramento das 

atividades relativas a informação bibliográfica e documentação na área da saúde 

A Biblioteca Central exerce suas funções, atuando localmente como: 

• Biblioteca Central da Unifesp-EPM;  

• Centro Coordenador do Catalogo Coletivo de livros e teses da Instituição, 

reunindo 12 bibliotecas setoriais da Universidade através de uma 

metodologia comum  para centralização das coleções, estimulando o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das bibliotecas científicas e técnicas 

da Universidade;  

• Centro Colaborador do Sistema de Tese como coordenado nacionalmente 

pelo IBICT;  

• Biblioteca local da BIREME (Centro Latino-americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde) como parceira na promoção de 

produtos e serviços de informação baseados no uso de uma metodologia 

comum no compartilhamento de recursos e no uso de tecnologia de 

informação adequada, visando o atendimento das necessidades de 

informação.  

A Biblioteca Central e a BIREME disponibilizam ao público 3.929 títulos correntes 

de revistas nacionais e internacionais, 4.150 títulos não correntes, cerca 12.500 livros 

referente a 9.000 títulos e 12.000 teses. 

 

Universidade Virtual 

A Unifesp Virtual é um ambiente de ensino e de auto-aprendizado a distância na 

área das ciências da saúde, desenvolvido a partir da investigação e uso das 

tecnologias da informação, educação, computação e telecomunicações.  
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O Laboratório de Ensino a Distância (LED), com apoio da Reitoria e das Pró-

Reitorias, mantém na UNIFESP Virtual, em parceria com os Departamentos 

Acadêmicos da Universidade, cursos, material instrucional de apoio a Graduação e 

Pós-Graduação, informações ao público em geral e aos pacientes, além de programas 

especiais de educação permanente e de diagnóstico e tratamento a distância. 

Especificamente para a graduação a Universidade Virtual oferece: 

• Cursos Curriculares 

- Semiologia do Adulto e da Criança (Curso de Medicina) 

- Curso de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental (Curso de Medicina) 

- Disciplina Eletiva: Telemedicina (Curso de Medicina) 

- Prontuário Eletrônico e Apoio à Decisão, (Centro Alfa, Ambulatório Geral de 

Pediatria e Medicina Geral e Familiar) 

- Disciplina de "Noções de Informática I" (Tecnologia Oftálmica e 

Fonoaudiologia) 

- Informática em Biomedicina I e II (Curso de Ciências Biomédicas) 

• Material de Apoio ao Aprendizado 

- Informática em Saúde 

- Animações de Dependência Química 

- Propedêutica Ginecológica e Oncologia 

- Guia Prático de Histologia 

- Dermatologia Básica 

- Histopatologia 

- Biologia Molecular 

- Genética 

- Cirurgia Torácica Video Assistida 

- Aprendizado Baseado em Problemas - PBL 

- Mirror Site - Epidemiology, the Internet and Global Health   

- Como preparar uma apresentação 
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• Tutoriais: Nesta sessão, professores e alunos encontrarão módulos de ajuda 

e tutoriais que irão auxiliá-los no uso de recursos tecnológicos presentes nos 

cursos da Unifesp Virtual e na Internet. 

• Biblioteca Multimídia: Nessa biblioteca, existente desde 1997, os alunos e 

docentes dos cursos de graduação, de pós-graduação e da Residência Médica 

têm acesso aos mais modernos materiais instrucionais. Uma coleção de CD-

ROMs (educacionais e livros eletrônicos) está disponível para consulta, além 

dos principais recursos da Internet (World Wide Web e Telnet) para a troca 

de informações e realização de pesquisas bibliográficas.  

 

Portal da graduação 

O portal GRAD virtual é um portal da Pró-Reitoria de Graduação que incorpora, 

além do Home-page Institucional da Prograd, vários serviços restritos aos alunos de 

graduação. Entre os serviços oferecidos destacam-se: 

• serviço de correio eletrônico (com extenção@grad.Unifesp.br) 

• avaliação dos módulos/disciplinas do curso on line  

• histórico escolar (ainda não disponível) 

• canal aberto para o aluno encaminhar dúvidas e sugestões à Pró-Reitoria de 

graduação 

• “link notícias” onde são disponibilizados os principais acontecimentos de 

interesse da Graduação 

• links com o diretório acadêmico e centros acadêmicos 

 

2.2.3. Captação de recursos 

Muitas das reformas já efetivadas no currículo médico, puderam ser realizadas 

através de auxílios financeiros concedidos por diferentes Instituições. Abaixo são 

listados alguns dos recursos obtidos para investimento específico nos cursos de 

graduação. 

mailto:exten��o@grad.unifesp.br
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2.2.3.1. Proin – Programa de Apoio à Integração Graduação/Pós-

Graduação/CAPES 

• Projetos aprovados e avaliação 

No período de 1995 a 1998 foram aprovados no programa Proin 252 

projetos, sendo 75 na área de ciências biológicas e ciências da saüde, para 

todas as Instituições de Ensino Superior. A Unifesp neste período 

encaminhou 12 projetos, abaixo discriminados. Todas as solicitações foram 

aprovadas. Ainda, entre os 20 melhores projetos desenvolvidos, envolvendo 

todas as áreas do conhecimento, a Unifesp contribui com 2 projetos abaixo 

discriminados. 

 
NO. 

 
ANO 

 
PROJETO 

RECURSOS 
ALOCADOS  

(R$) 
1 1995 Desenvolvimento de uma Unidade de Ensino de Bioquímica, 

Biofísica e Biologia Molecular para Alunos de Graduação* 
105.000,00 

2 1996 Neurobiologia do Comportamento Emocional: Resposta do 
Medo em Curso Experimental 

104.000,00 

3 1996 Implantação do Método de Ensino Baseado na Solução de 
Problemas na Unifesp – Clínica Médica 

58.800,00 

4 1996 Laboratório de Prática de Ensino na Formação Didático-
Pedagógica do Pós-graduando: Uma Estratégia na Melhoria 
da Graduação em Ciências da Saúde 

120.000,00 

5 1996 Laboratório de Experimentação em Medicina Celular e 
Molecular* 

120.000,00 

6 1997 Anatomia e Técnica dos Procedimentos Médicos 57.000,00 
7 1997 Implantação do Sistema de Videomicroscopia para Melhoria 

do Ensino de Micro, Imuno e Parasitologia 
55.000,00 

8 1997 Instalação de Laboratório de Ensino de Graduação e Pós-
graduação em Técnicas Avançadas em Farmacologia 

80.000,00 

9 1998 Laboratórios de Informática em Saúde da Unifesp 85.593,00 
10 1998 O Estudo e a Aprendizagem na Graduação e na Pós-

graduação em Ciências da Saúde: Uma Integração 
Necessária 

104.370,00 

11 1998 Projeto de Integração Multidisciplinar no Estudo de 
Semiologia e Semiotécnica com Base para Assistência de 
Enfermagem  

60.000,00 

12 1998 Ensino Médico e Abuso de Substâncias (Álcool, Cigarro e 
Drogas) 

60.000,00 

* 20 melhores projetos 
(Documento 25) 
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2.2.3.2. PCO – Programa de Aperfeiçoamento das Condições de Oferta 

de Cursos de Graduação 

 

• Projetos 2000 

 
NO. 

 
PROJETO 

RECURSOS 
ALOCADOS  

(R$) 
1 Desenvolvimento docente do Ensino Superior em Saúde 149.524,00 
2 Laboratório de Experimentação em Medicina Celular e 

Molecular 
149.951,00 

3 Educação Permanente na Universidade Virtual: Capacitação 
de Profisiionais de Saúde em Novas Tecnologias de 
Informática 

142.900,00 

(Documento 26) 
 

• Programa de Melhoria das Condições de Gestão e Organização Acadêmica 

das IFES SESu/MEC 

 
 

NO. 
 
PROJETO 

RECURSOS 
ALOCADOS 

(R$) 
1 Implantação do Portal Web de Comunicação nos Cursos de 

Graduacão da Unifesp-EPM 
209.464,00 

2 Modernização dos Recursos Audio Visuais dos Cursos de 
Graduação 

70.376,00 

3 Modernização da Infraestrutura Didático-Pedagógicas do 
Curso de Fonoaudiologia 

37.964,00 

4 A Importância da Inserção da Disciplina Assistência de 
Enfermagem Domiciliar na Modalidade Eletiva para o Curso 
de Graduação 

30.200,00 

5 Modernização da Infraestrutura de Atividades Práticas no 
Curso de Ciências Biológicas para Implementação de Aulas 
Práticas Multidisciplinares 

41.000,00 

(Documento 27) 
 

2.2.3.3. Programa de Modernização e Consolidação da Infraestrutura 

Acadêmica das IFES e dos HU 

Universidade:R$ 2.001.857,00 

HU – R$ 8.000.000,00 
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• Iniciativa Privada 

2.2.3.4. Alfastar 

• Centro Alfa de Humanização em Saúde  

Cenário de Ensino para atendimento ambulatorial geral, onde se valoriza a 

relação médico-paciente dentro do aspecto humanístico. Neste modelo, o 

aluno tem o aprendizado das habilidades mínimas e vivenciará as atitudes, 

respeitando os princípios fundamentais da bioética e da ética profissional. 

R$ 700.000,00 

• Centro Alfa de Habilidades na Área da Saúde 

Cenário para treinamento de habilidades médicas, onde o aluno realiza 

procedimentos em manequins, a fim de adquirir técnica e confiança, visando 

no futuro minimizar o eventual desconforto de pacientes. 

R$ 525.000,00 

(Documento 28) 

2.2.3.5. Contrato de prestação de serviço com a Vunesp 

Desde 2001, a Unifesp-EPM, vem realizando seu vestibular próprio, através da 

Fundação Vunesp. O contrato entre a Unifesp-EPM e a Vunesp rege que 10% 

do valor arrecado, seja repassado para a universidade, descontadas as 

isenções que ultrapassarem 200 candidatos. O primeiro vestibular 

(ingressantes 2002) gerou recursos para compra de data shows (12) 

distribuídos em diferentes ambientes dos cursos de graduação. 

R$ 99.616,00 

(Documentos 29 e 30) 

2.2.3.6. Indústria Farmacêutica, Laboratórios de Diagnóstico e outros  

Ajuda financeira para realização dos Congressos de Iniciação Científica, 

Oficinas de Trabalho, Prêmios Acadêmicos, entre outros tem sido dispensada 

por: Marjan Farma Ltda, Apsen Farmacêutica S/A, Bristol – Meyers Squibb 

Company, Delboni/Auriemo Medicina Diagnóstica, Amil Assitência Médica, Sinc 
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do Brasil Instrumentação Científica Ltda, Imprint Genetics do Brasil, 

Pharmacia Corporation, etc. 

2.2.3.7. Agências de Fomento 

• CNPq 

PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Projetos de 

pesquisa financiados a servidores da Unifesp-EPM, envolvendo bolsas de 

estudantes de iniciação científica, de apoio técnico, e material permanente e 

consumo. 

• Fapesp  

Projetos de pesquisa financiados a servidores da Unifesp-EPM, envolvendo 

bolsas de estudantes de iniciação científica, de apoio técnico, e material 

permanente e consumo.  

• CAPES  

Além dos projetos diretamente ligados aos cursos de graduação, a Unifesp-

EPM recebe bolsas de mestrado e doutorado, e financiamento relativo a pós-

graduação  

2.2.3.8. Legislação Institucional referente a receita gerada por 

serviços 

Os Órgãos Suplementares e Complementares que obtiverem receita em 

decorrência de suas atividades, ou das atividades que resultarem dos 

acordos firmados com a Unifesp, deverão destinar dois e meio por cento do 

montante obtido a favor da mesma Unifesp. Estão excluídas as receitas dos 

hospitais universitários e as vinculadas a determinada atividade, que, por sua 

especificidade, impeçam a existência do destaque percentual mencionado. 

 

Ainda, referente à graduação a Unifesp-EPM através da Sociedade Paulista para 

o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) financia para a graduação: oficinas de 

trabalho envolvendo docentes e discentes, e para os alunos, bolsas de extensão, 

ajuda em eventos, bolsas de permanência, auxílios para viagem a congressos no país 

e no exterior, entre outros. (Documentos 31 e 32) 
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III- Movimento de articulação universidade/serviço/comunidade: 

Experiência da Instituição  

 
Historicamente, o Hospital São Paulo, incluindo todo complexo da Vila 

Clementino, foi o mais importante campo de ensino da Unifesp-EPM para todos os 

cursos de graduação – medicina, enfermagem, fonoaudiologia, tecnologia oftálmica e 

biomédico. Esta realidade vem progressivamente se modificando nos últimos anos. 

Devido à sua complexidade tornou-se insuficiente e inadequado como campo 

exclusivo para os cursos de graduação, mantendo-se, entretanto, como o principal 

serviço de saúde para a residência médica, cujo programa é um dos mais 

conceituados do país. (Documentos 18 e 19) 

A partir da constatação de que o ensino de graduação não poderia se restringir 

à prática hospitalar e ao Hospital São Paulo, tem sido significativo o movimento de 

aproximação da universidade com os serviços e com a comunidade. Esse movimento 

inclui: o entorno, o município de São Paulo, municípios da Região Metropolitana de 

São Paulo, outros municípios do Estado de São Paulo e projetos desenvolvidos em 

outros estados. Por meio dessa aproximação, a Unifesp-EPM amplia seus cenários de 

ensino/aprendizagem, tanto no âmbito do currículo formal, como no âmbito do 

currículo informal e, ainda, com participação de seus diferentes níveis de ensino – 

graduação, pós-graduação lato e stricto sensu. Esse processo tem possibilitado uma 

interação direta com as políticas públicas de saúde e o estímulo à produção de 

conhecimento e intercâmbio com outras instituições. A seguir, apresentamos os 

projetos de articulação com os serviços de saúde, com destaque àqueles que 

cumprem papel relevante ao ensino de graduação. 

 

3.1. Programa de Integração Docente Assistencial do Embu (Documentos 33, 

34, 35 e 36) 

3.1.1. Histórico e envolvimento institucional 

O Programa de Integração Docente Assistencial do Embu nasce dentro do 

Movimento da Saúde Comunitária, nos anos 70, com a perspectiva de  
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desenvolvimento dos princípios da atenção primária em saúde na área materno 

infantil. Em seu início, as atividades assistenciais realizadas por alunos, residentes e 

docentes do Departamento de Pediatria contavam com o apoio de lideranças da 

comunidade que atuavam voluntariamente como agentes de saúde e com recursos da 

Prefeitura Municipal. No final da década de 1970, é assinado um convênio entre o 

Departamento de Pediatria e a Prefeitura Municipal do Embu. A expansão da rede 

básica pela Prefeitura Municipal e recursos da Fundação Kellogg de 1976-8 favorecem 

o desenvolvimento do programa e ampliação das atividades, ainda restritas à saúde 

materno-infantil. 

Com o processo de redemocratização do país e ampliação da participação 

política da população, ocorrem mudanças de âmbito nacional na área da saúde e, 

também na universidade, que motivaram uma importante discussão na Unifesp-EPM e 

no município do Embu, quanto aos objetivos do PIDA/Embu e o papel das diferentes 

instituições envolvidas. Como resultado desse processo, a Unifesp-EPM passou a atuar 

globalmente no Programa e, no final de 1983, um novo convênio estabeleceu um 

protocolo de intenções entre as três instituições: Unifesp-EPM, Prefeitura de Embu e 

Secretaria do Estado da Saúde que se dispuseram a desenvolver, de forma integrada, 

atividades de ensino, assistência e pesquisa, respeitando-se as especificidades e 

disponibilidades de cada uma das instituições envolvidas.  

Para a coordenação dessas atividades e definição das ações de saúde no 

município, foi criado o Conselho Diretor, constituído por dois representantes de cada 

uma das instituições - Unifesp-EPM, Secretaria do Estado da Saúde e Prefeitura 

Municipal de Embu. A partir desse momento, todos os serviços de saúde do município 

e seus recursos humanos passaram a integrar a Rede Municipal de Saúde, inclusive a 

unidade da Secretaria do Estado, antes com uma atuação isolada. Na Unifesp-EPM, 

outros departamentos/disciplinas foram progressivamente aderindo ao PIDA-Embu 

(Psiquiatria, Enfermagem, Gineco-obstetrícia, Medicina Preventiva, Fonoaudiologia e 

Tecnologia Oftálmica) incentivados pelas mudanças políticas e estruturais na área da  
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saúde e, também, por novos financiamentos - Fundação Interamericana (1984-5) e 

Fundação Kellogg (1984-6).  

Com a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), em 

1987, é constituída uma nova comissão - Comissão Interinstitucional Municipal de 

Saúde (CIMS) – que assume o papel de gestor do sistema local. Nesse período, a 

CIMS elaborava os planos diretores, mediante os quais havia o repasse dos recursos 

financeiros do INAMPS para o Município, através da Secretaria do Estado. A CIMS 

manteve-se atuante até meados de 1990, quando, a uma administração municipal 

retrógrada (1989-92), tanto do ponto de vista político como técnico, somou-se uma 

crise de âmbito nacional, que entre outras conseqüências, trouxe um drástico corte 

nos recursos financeiros destinados aos municípios. Com a criação do SUS (1988) e, 

posteriormente, com a lei nº8142 (1990), que dispõe sobre os conselhos de saúde e a 

participação da população na gestão descentralizada do SUS, toma posse, em 

dezembro de 1991, o Conselho Municipal de Saúde de Embu, no qual fica definida a 

representação da Unifesp-EPM. 

Essa experiência de articulação segue até o momento com períodos de maiores 

avanços e outros de estagnação, dependentes das diferentes administrações e do 

compromisso com os princípios e diretrizes do SUS. Consideramos, porém, que o 

sistema local tem se estruturado progressivamente, buscando responder às mudanças 

do perfil epidemiológico da população e às novas demandas e necessidades em saúde.  

A atuação da Unifesp-EPM ocorre em vários níveis – na assistência realizada nas 

UBSs, creches e escolas de educação infantil e ensino fundamental (nas creches e 

escolas há assistência da equipe de fonoaudiologia e tecnologia oftálmica); ao compor 

equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde (participando e organizando cursos 

e programas de educação permanente para profissionais da saúde, professores, 

atendentes de desenvolvimento infantil, na comunidade, conselheiros); na 

representação em conselhos gestores de cada UBS e na representação no Conselho 

Municipal de Saúde. 
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A nova gestão municipal (2001) traz como marca o estabelecimento de políticas 

públicas que visam a inclusão social e a participação popular. Todas as atividades 

então desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Embu apontaram para a construção 

de uma gestão em saúde baseada na humanização e responsabilização, com um 

amplo controle social. Nesse sentido, como primeira medida, iniciou-se a discussão e 

implantação da proposta do Acolhimento nas Unidades Básicas de Saúde, onde houve 

uma participação ativa dos profissionais da universidade que atuam no PIDA-Embu, 

tanto na elaboração como na viabilização da proposta nas Unidades Básicas de Saúde 

do Jardim Santo Eduardo e Santa Emília. Incorporar a proposta do Acolhimento nas 

Unidades Básicas e Prontos Socorros implica em um processo contínuo de mudança na 

concepção do profissional de saúde em relação ao cuidado ao paciente, favorecendo a 

construção de um cenário mais adequado para o ensino das profissões de saúde, de 

acordo com os princípios da eqüidade e integralidade do SUS. 

Uma outra mudança qualitativa do Programa Docente Assistencial do Embu, 

garantida por esta nova administração, foi a possibilidade de se ampliar a articulação 

dos docentes e profissionais da Universidade com as outras Secretarias de Governo 

(Educação, Meio Ambiente, Cidadania e Participação Popular), estabelecendo-se novas 

parcerias em alguns projetos intersetoriais e interdisciplinares, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

3.1.2. Objetivos do Pida-Embu 

- Atuar num Sistema Local de Saúde, desenvolvendo de forma articulada ao 

poder local e à comunidade, a gestão, a execução e avaliação de ações de 

saúde, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde: a 

universalidade na atenção, a eqüidade, a integralidade, a regionalização 

dos serviços de saúde e o controle social. 

- Proporcionar ao aluno da área da saúde uma atuação num Sistema Local 

de Saúde, capacitando-o para o desenvolvimento de atividades 

assistenciais nos diferentes níveis de atenção do Sistema Único de Saúde. 
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- Proporcionar ao aluno da área da saúde uma atuação em equipe 

multiprofissional e interdisciplinar. 

- Desenvolver programas de educação permanente para os profissionais da 

área da saúde. 

- Desenvolver pesquisas junto aos serviços que possam reverter em novas 

práticas de ensino e assistência. 

 

3.1.3. Ensino – principais atividades 

Na Unifesp-EPM, hoje, estão envolvidos quase todos os cursos – Medicina, 

Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica. O curso de Enfermagem interrompeu suas 

atividades há sete anos e, no momento, encontra-se em discussão a retomada das 

atividades no programa, o que em muito iria contribuir para a implementação das 

atividades multiprofissionais. Mais recentemente, iniciou-se uma articulação com o 

CEDESS (Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde) visando o 

desenvolvimento de práticas de educação em saúde, com possibilidades de pesquisa 

na área, tendo como primeira atividade a Oficina de Trabalho “Educação para Saúde: 

Compromisso das Universidades”, realizada no 1º semestre de 2002. As atividades de 

ensino na graduação (desde a década de 1970) vêm sofrendo modificações visando 

uma adequação às mudanças contínuas dos serviços de saúde. No curso médico, 

especificamente, os alunos do internato (5ª série), atuam no programa no estágio de 

pediatria (4 semanas/período integral), em duas unidades básicas de saúde, em 

escolas de ensino fundamental e realizam visitas domiciliares. Vale ressaltar que, 

mesmo com grande potencial para desenvolvimento de atividades de ensino, 

assistência e pesquisa nas três grandes áreas clínicas – criança, mulher e adulto, e na 

saúde coletiva (planejamento, por exemplo) durante todos esses anos não foi possível 

incluir os departamentos/disciplinas de ginecologia, obstetrícia, clínica médica e 

medicina preventiva. 
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3.1.4. Educação permanente e produção de conhecimento 

A capacidade do PIDA-Embu em desenvolver projetos e pesquisas na área da 

criança, com perspectiva da integralidade, numa abordagem interdisciplinar e 

multiprofissional, articulada com o Sistema Local de Saúde, é reconhecida, tanto na 

comunidade científica (publicações e participações em congresso), como por outros 

municípios da região. Desde o final da década de 1980 e durante toda década de 1990 

foram desenvolvidos programas de educação permanente mais intensamente na área 

da saúde da criança e adolescente e também nas áreas da saúde da mulher (o que 

levou a um projeto colaborativo com reformulação da assistência pré-natal no 

município) e do adulto, contando-se para essas atividades com os docentes da 

Unifesp-EPM não diretamente ligados ao Pida-Embu. No 2º semestre de 2001, 

participamos da organização do Curso de Aprimoramento Médico – “O Médico e os 

Cuidados Integrais à Saúde” (cópia do cartaz anexa) em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra, promovido também pelas Secretarias de 

Saúde de Juquitiba, Embu Guaçu, São Lourenço da Serra, Embu, Taboão da Serra e 

Vargem Grande, que contou com a presença de cerca 100 profissionais da região.  

No que se refere à produção de conhecimento, nos últimos 15 anos é 

significativo o número de trabalhos publicados e teses relacionados às práticas, 

avaliação de serviços, incluindo equipe técnica da secretaria municipal de saúde no 

planejamento e desenvolvimento de vários desses projetos.   

 

3.2. Centro de Saúde Lívio Amato Vila Mariana (Documento 37, 38, 39, 40) 

3.2.1. Histórico e envolvimento institucional 

O processo de discussão sobre o desenvolvimento da parceria Unifesp-EPM / 

secretaria do Estado da Saúde de São Paulo tiveram início em 1995. A reitoria da 

universidade, docentes e profissionais do Departamento de Medicina Preventiva 

consideravam que, para o crescimento das atividades de ensino, assistência e 
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pesquisa na saúde coletiva, particularmente no que se refere às áreas de 

planejamento e administração em saúde, era fundamental uma atuação regional, que 

incluísse unidades e serviços de saúde integrados à rede – das secretarias municipal 

ou estadual de saúde. Avaliava-se que o CS Escola, de forma isolada e situado ao lado 

do Hospital São Paulo, não favorecia esse crescimento. Assim, iniciou-se um processo 

de discussão junto à Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo com o objetivo de 

viabilizar a integração entre o Centro de Saúde Lívio Amato e Unifesp-EPM, 

constituindo-se um grupo de trabalho com representantes das duas instituições 

visando a elaboração de uma proposta de convênio. Essa proposta definia uma 

integração com o CS Lívio Amato, numa primeira etapa, e a criação do Distrito de 

Saúde Escola, numa segunda etapa. Vale lembrar que, nesse período, o município de 

São Paulo não se integrava ao SUS e a municipalização só foi ocorrer em 2001. Este 

fato representava uma situação anômala e de grandes dificuldades, pois não era 

possível contar com os serviços municipais que se apresentavam em maior número na 

cidade de São Paulo no que se refere à rede básica. 

Durante o ano de 1996 e início de 1997, a proposta de convênio foi discutida 

nas instâncias jurídicas e técnicas das duas instituições. Com o objetivo de acelerar 

esse processo, em julho de 1997, um docente da Unifesp-EPM é indicado para assumir 

a direção técnica do CS Lívio Amato, criando-se uma comissão com representantes da 

universidade, da regional da Secretaria do Estado da Saúde e do CS Lívio Amato para 

o processo de implantação. Este incluiu a realização de seminários, oficinas de 

trabalho, com ampla participação dos profissionais do CS Escola, do CS Lívio Amato, 

da regional da Secretaria do Estado, além de contar com assessoria do Lapa-Unicamp. 

Simultaneamente, foi realizada reforma do prédio e compra de mobiliário e 

equipamentos, segundo o modelo assistencial que estava sendo discutido.  

O Centro de Saúde Vila Mariana é uma unidade de grande porte e, hoje, se 

apresenta com dupla característica: unidade básica de saúde e ambulatório de 

especialidades. É importante enfatizar que mesmo após todas as mudanças, desde 

1997, a unidade permaneceu com o mesmo perfil de atuação. Em alguns programas  
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funciona como unidade básica (saúde da mulher, da criança e do adulto, vacinação, 

vigilância epidemiológica) e oferece, também, consultas de especialidades 

(cardiologia, oftalmologia, ortopedia, endocrinologia, neurologia). A assistência nas 

três grandes áreas clínicas é necessária à medida que, numa área de 

aproximadamente 150000 habitantes, encontram-se apenas duas unidades da 

Secretaria do Estado da Saúde (o CS Vila Mariana e o NGA Santa Cruz, este também 

com atendimento de pediatria, ginecologia, obstetrícia e clínica geral) e não há outros 

serviços municipais nessa região. Para a atenção básica o critério de matrícula é: 

mora, trabalha ou estuda na área de abrangência, o que, pelas características da 

região com muito comércio, escolas, empregados domésticos, representa um grande 

contingente populacional.  

Um desafio a ser enfrentado em áreas metropolitanas refere-se aos critérios e 

definições do que são áreas de abrangência, pois entendemos que estes critérios não 

podem se restringir aos moradores de uma determinada região e deverão considerar 

as pessoas que vivem a maior parte de seus dias nesses locais. Quanto aos 

moradores, ainda que predominantemente de classe média/média alta, portanto, com 

alta porcentagem de famílias com acesso a planos privados de saúde, utilizam-se 

muito da unidade, pois muitos planos não cobrem todos os serviços necessários, 

observando-se, também, que na faixa etária acima de 50/60 anos (o Distrito da Vila 

Mariana possui uma das maiores proporções de idosos de toda cidade de São Paulo) 

essas proporções não se reproduzem gerando uma grande procura pelo CS Vila 

Mariana desse segmento populacional. A atenção aos idosos exige respostas 

complexas, não apenas do ponto de vista das especialidades médicas, mas 

considerando outros cuidados, atividades em grupo e articulação com recursos da 

comunidade. Atualmente, a unidade está plenamente integrada ao DS Vila Mariana 

(Prefeitura Municipal) e, desde 2001, sua equipe técnica tem participado do processo 

de reorganização dos serviços na região o qual incluiu oficinas de territorialização, 

planejamento estratégico com o conjunto de unidades e serviços de saúde da área de 

abrangência (centro de referência para DST-AIDS, MH, implantação de equipes de  
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PSF). Esse processo tem contribuído para uma maior definição do papel desta 

unidade, aproximando e integrando a Unifesp-EPM ao DS Vila Mariana, do qual o 

próprio Hospital São Paulo é parte. Estes aspectos são muito importantes, pois essa 

aproximação coloca novas possibilidades de cenários para o ensino, assistência e 

pesquisa. 

 

3.2.2. Objetivos do convênio CS Livio Amato – Vila Mariana/Unifesp-

EPM 

- Desenvolver de forma articulada à regional de saúde e à comunidade, a 

gestão, a execução e avaliação de ações de saúde, segundo os princípios 

e diretrizes do SUS 

- Capacitar o aluno da área da saúde para o desenvolvimento de atividades 

assistenciais nos diferentes níveis de atenção do SUS, permitindo sua 

compreensão sobre as relações desses serviços com o sistema de saúde 

- Proporcionar ao aluno da área da saúde uma atuação em equipe 

multiprofissional e interdisciplinar. 

- Desenvolver programas de educação permanente para os profissionais da 

área da saúde. 

- Desenvolver pesquisas junto aos serviços que possam reverter em novas 

práticas de ensino e assistência. 

 

3.2.3. Ensino – principais atividades 

Com o objetivo de ampliar a participação de outros departamentos da Unifesp-

EPM, durante o 2º semestre de 1997, foram realizadas inúmeras reuniões que 

resultaram em mudanças curriculares para permitir o desenvolvimento de atividades 

práticas no CS Livio Amato. Em 1998, alunos da 4ª série da pediatria, da ginecologia, 

da obstetrícia e da clínica médica, passam a desenvolver suas práticas nesse serviço. 

Na 5ª série, mantêm-se as atividades do estágio do departamento de medicina 

preventiva, porém com algumas mudanças – inclui-se retaguarda médica do 
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acolhimento, o próprio acolhimento e a geriatria. Outros cursos também passam a 

desenvolver atividades no CS Livio Amato – fonoaudiologia e todas as disciplinas de 

enfermagem.  

Quanto à pós-graduação lato sensu – residência médica (residentes de medicina 

preventiva, residentes de infectologia e pneumologia na assistência aos doentes com 

tuberculose e MH), especializandas da fonoaudiologia e de psicologia tiveram suas 

atividades ampliadas. Ressalta-se que, quando a Unifesp-EPM passou a atuar no CS 

Livio Amato, este já constituía campo de estágio para Fonoaudiologia/PUC-São Paulo, 

Enfermagem/Uniban e USP, Cursos de auxiliar de enfermagem do SENAC e Centro de 

Treinamento da Prefeitura Municipal de São Paulo (CEFOR) e foi grande a preocupação 

de garantir a continuidade desses estágios e integrá-los ao processo. 

 

3.2.4. Educação permanente e produção de conhecimento 

Desde o início do processo de integração, foram constituídos grupos por áreas – 

criança/adolescente, mulher, adulto, idoso, saúde mental, etc., definindo-se um 

coordenador para cada uma delas. Além de organizar as atividades assistenciais e 

estabelecer um vínculo com o ensino, esse coordenador tinha a atribuição de 

estruturar, a partir da demanda dos profissionais, uma programação para educação 

permanente, contando com o corpo docente da Unifesp-EPM. Os grupos são 

multiprofissionais, incluindo enfermeiros, profissionais da saúde mental, 

fonoaudiólogos. São reuniões mensais para cada uma das áreas. Em alguns 

momentos organizam-se reuniões conjuntas sobre temas de interesse comum. A 

unidade realiza, ainda, reuniões mensais com o objetivo de discutir aspectos 

organizacionais, levantar problemas, estabelecer propostas conjuntas para solução 

dos mesmos e abordar temas como ética, humanização do atendimento. Deve ser 

ressaltado, que até 2000, a relação desta unidade com os demais serviços de saúde 

foi muito difícil, pois coincide com um dos piores períodos da atuação dos serviços 

municipais de saúde. Por esse motivo a atuação na comunidade também não foi 

implementada, com apenas algumas iniciativas pontuais de alguns profissionais frente 
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a demandas de grupos mais organizados (grupo da 3ª idade, por exemplo que 

desenvolvia reuniões no CS). 

 

3.3. DSE Sacomã e DSE Vila Maria (Documentos 41, 42, 43, 44 e 45) 

 

3.3.1. Histórico e envolvimento institucional 

Embora sem instrumento jurídico-legal que a formalizasse, a Unifesp-EPM atuou 

na região do distrito administrativo do Sacomã, no município de São Paulo, no início 

da década de 1980, utilizando algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) como 

campo de estágio prático para os alunos do 5º ano do Curso de Medicina e para 

médicos residentes. Entretanto, esta atividade foi interrompida no início dos anos 90. 

Em 1999, as atividades de ensino para alunos da 3ª série no DSE Sacomã foram 

retomadas e, a partir de 2001, também para alunos da 1ª série. 

A nova administração municipal de São Paulo prioriza a implantação do SUS e 

reorganizou sua rede básica em 41 Distritos de Saúde, abrindo a possibilidade de 

interação com as universidades. Essa relação, no âmbito da Unifesp-EPM, foi 

consubstanciada na assinatura dos Termos de Convênios 29 e 30/2001, firmados 

entre a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo SMS-SP e esta Universidade, 

implantando os Distritos de Saúde-Escola do Sacomã e Vila Maria (DSE – Sacomã e 

Vila Maria). Desde então, têm sido grandes os esforços visando a re-estruturação dos 

serviços de saúde dessas regiões, recuperação de área física, instalação de novas 

unidades, contratação e capacitação profissional, incluindo a definição das atribuições 

das diferentes unidades, serviços de referência e hospitais que, no início de 2001, 

encontravam-se com a capacidade funcional e de ocupação muito abaixo de suas 

potencialidades. Vale lembrar, que os contratos com as cooperativas do plano 

municipal das duas gestões anteriores (PAS) só foram extintos em julho de 2001 e a 

abertura de concurso público, contratação de pessoal vem sendo feita desde então. 

Não são tarefas simples, considerando que trata-se de uma metrópole com 10 milhões 

de  habitantes. Tem  sido  grande  o empenho  de  profissionais  da  Unifesp-EPM e da 
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Prefeitura Municipal nesse processo, o qual tem estimulado a participação da 

população, com a constituição de conselhos nas unidades e nos distritos de saúde. 

O DS Sacomã, hoje, possui 9 UBSs e um pronto-socorro. Em uma das UBSs 

atuam 4 equipes de PSF, nas demais o atendimento é realizado por profissionais das 

três grandes áreas – pediatria, clínico geral e gineco-obstetra. Nesse distrito encontra-

se um hospital geral de grande porte, também com serviços de emergência. O DS Vila 

Maria conta com 12 UBSs, sendo que em duas delas atuam 4 equipes do PSF, 

portanto, são 8 equipes no total. Nas demais atuam pediatras, clínicos e gineco-

obstetras. No distrito situa-se o Hospital Municipal Vereador José Storopolli (Vila 

Maria), gerenciado pela Unifesp-EPM desde 1992. Com a reestruturação das UBSs, 

encontra-se em processo uma melhor articulação do Distrito como um todo e o 

Hospital Vila Maria. 

 

3.3.2. Objetivos dos convênios 

I. A implantação no Distrito de Saúde Sacomã/Vila Maria do projeto 

denominado Distrito de Saúde - Escola, em regime de parceria;  

II. A participação da Unifesp na gestão do Distrito de Saúde do Sacomã/Vila 

Maria; 

III.A promoção da filosofia do SUS na formação dos alunos de graduação e pós-

graduação da Unifesp; 

IV. A extensão das atividades de ensino e pesquisa da Unifesp para o âmbito do 

Distrito de Saúde Sacomã/Vila Maria;  

V. A capacitação de recursos humanos da área de abrangência do Distrito de 

Saúde Sacomã/Vila Maria, em consonância com as diretrizes de SMS; 

VI. O desenvolvimento de modelos inovadores de gestão, assistência e 

avaliação de serviços (...).” 
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3.3.3. Ensino – principais atividades 

As atividades de ensino no DS Sacomã tiveram início com a implantação do 

Currículo Nuclear (em 1999, para a 3ª série). No módulo “Medicina, Paciente e 

Sociedade” (que integra disciplinas/setores de ciências sócias em saúde, 

planejamento e epidemiologia) são abordados temas como: políticas de saúde, 

organização do SUS, o trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar, 

utilização de dados primários e secundários de saúde. Enfatiza-se o papel social do 

médico frente ao modelo e seu potencial papel de agente transformador. No ano de 

2001, parte desses conteúdos passaram a ser ministrados na 1ª série. Assim, nesta 

série, o aluno também está desenvolvendo atividades no DS Sacomã. Para o 

desenvolvimento do conteúdo os alunos são divididos em pequenos grupos permitindo 

uma abordagem pedagógica centrada na problematização. Como componente prático, 

os alunos realizam um reconhecimento do território por meio de entrevistas com 

moradores e lideranças da comunidade. A partir da prática, realiza-se a teorização e o 

desenvolvimento de conceitos (concentração) por meio de discussões em sala de aula.  

Os momentos de dispersão e concentração são realizados de forma continuada 

durante todo período da disciplina. 

Desde 2001, vêm sendo desenvolvidas atividades de ensino para alunos de 

graduação do Curso de Enfermagem da Unifesp-EPM. 

Vale ressaltar, ainda, que outras instituições de ensino atuam nesse Distrito de 

Saúde já há vários anos (fisioterapia – Faculdade São Marcos, enfermagem – FMU, 

nutrição – São Camilo e residência médica de gastroclínica) e tem-se procurado 

manter e aprimorar essas atividades, integrando-as ao novo direcionamento e 

planejamento do Distrito de saúde como um todo. 

 

3.3.4. Educação permanente e produção de conhecimento 

Os distritos do Sacomã e da Vila Maria compõem os dez distritos sob 

responsabilidade da Unifesp-EPM para implantação do PSF o que inclui a capacitação, 

processo   este já   iniciado   desde  2001. Evidentemente, outras   possibilidades   de 
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capacitação deverão ser desenvolvidas, não apenas na atenção básica. Quanto à 

produção de conhecimento, uma integração mais efetiva com os serviços certamente 

deverá desdobrar no desenvolvimento de pesquisas e este processo, na realidade, 

está se iniciando com todas as dificuldades herdadas das duas administrações 

anteriores que gerou intensa desestruturação dos serviços de saúde do município de 

São Paulo.   

 

3.4. Hospital Municipal Vereador José Storopolli (Vila Maria) (Documentos 46, 

47 e 48) 

 

3.4.1. Histórico e envolvimento institucional 

Em 31 de Julho de 1992, a Prefeitura de São Paulo e a Escola Paulista de 

Medicina, celebraram, entre si, convênio por prazo indeterminado, tendo por objeto a 

prestação conjunta de serviços à comunidade, pertinentes à área de assistência à 

saúde pública. Em agosto de 1994, o Hospital Municipal Vereador José Storopolli 

passou a ser gerenciado pela Unifesp-EPM, como conseqüência de um aditamento ao 

convênio existente entre as partes (Prefeitura Municipal de São Paulo e Unifesp-EPM). 

O Hospital presta serviço assistencial mantendo 190 leitos com características de 

hospital geral, de complexidade secundária. Com o objetivo de inserir o aluno de 

internato de forma que assumisse a responsabilidade sobre o paciente (sob 

supervisão docente), o hospital não conta com residentes. 

 

3.4.2. Objetivos  

• As instituições obrigam-se mutuamente a proporcionar apoio técnico, 

administrativo, e operacional  

• Desenvolver atividades de ensino, assistência e pesquisa  

• Desenvolver programas de capacitação e educação permanente para 

profissionais do serviço 
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3.4.3. Ensino – principais atividades 

• As mudanças do ensino no curso médico foram muito significativas. 

Aproximadamente 1/3 das atividades práticas na 6ª série são 

desenvolvidas nesse hospital (Clínica Médica, Pediatria – enfermaria e 

neonatologia, e Cirurgia). O curso de enfermagem, também, tem ampla 

participação. Em caráter voluntário, alunos do 5º ano do Curso de 

Medicina também desenvolvem atividades nesse hospital. O Curso de 

Fisioterapia das Faculdades São Camilo, por meio de convênio, também 

desenvolve atividades de ensino na graduação, atuando de forma 

integrada à Unifesp-EPM. 

 

3.4.4. Educação permanente e produção de conhecimento 

A ênfase, desde o início do convênio com o Hospital Vila Maria, foi a graduação. 

Nesses dez anos o hospital passou por crises graves em função das políticas da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, dificultando o desenvolvimento de outros projetos. 

A educação permanente tem ocorrido de forma sistemática, sobretudo mais 

recentemente com a estabilização da situação do hospital e de seus servidores. Vale 

ressaltar que os cursos abordam temas da área médica  - clínica, cirurgia, pediatria, 

anestesia – de enfermagem, e de áreas como nutrição, farmacologia, laboratório de 

análises clínicas e controle de infecção hospitalar. Um ponto que deverá ser 

incentivado, proximamente, é a pesquisa que terá certamente maiores possibilidades 

de avanços com a reorganização do DS Vila Maria como um todo e a efetiva 

articulação. 

 

3.5. Hospital Geral de Pirajussara (Documentos 49, 50, 51 e 52) 

 

3.5.1. Histórico e envolvimento institucional 

Em 4 de junho de 1998 o governador Mário Covas promulgou a lei  
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complementar nº 846, que dispõe sobre as Organizações Sociais (públicas, não-

estatais, sem fins lucrativos), aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado. Assim, 

a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM pôde ser habilitada 

como tal, credenciando-se a receber e gerenciar um hospital construído e equipado 

pelo Estado. 

Em função das raízes históricas da Unifesp-EPM com a cidade de Embu das 

Artes, o hospital designado foi o Hospital Geral de Pirajussara, localizado entre as 

cidades de Taboão da Serra e Embu das Artes. Este hospital fazia parte do Plano 

Metropolitano de Saúde de 1986, com sua construção  iniciada em 4 de outubro 

de1989 e ocorrendo a interrupção da obra em 17 de março de 1991. Após longo 

período de paralisação os trabalhos foram retomados em 26 de abril de 1997. 

Em área de absoluta carência de leitos hospitalares, com coeficiente de 

leito/1000 habitantes igual a 0,77, tem o Hospital Geral de Pirajussara a missão de 

atender a população, exclusivamente dentro do SUS. Deve-se ressaltar que o Embu 

não possuía leitos hospitalares até então. 

O Hospital Geral de Pirajussara possui 278 leitos distribuídos da seguinte forma: 

18 de ginecologia, 36 de obstetrícia, 42 de pediatria, 74 de clínica médica, 37 de 

clínica cirúrgica, 17 de psiquiatria, além de 10 leitos de UTI, 32 de neonatologia e 12 

de pronto-socorro. O perfil é de um hospital secundário de média complexidade. 

 

3.5.2. Objetivos 

• inserir o hospital no sistema de saúde local, atendendo as prerrogativas 

de regionalização e hierarquização, não só o direcionando para o 

tratamento, mas preocupado com a prevenção e a promoção à saúde, 

estreitando laços com a comunidade, ampliando sobremaneira o conceito 

de hospital com compromisso social. 

• desenvolver atividades de ensino, assistência e pesquisa 

• desenvolver programas de educação permanente para profissionais do 

hospital e da região 
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3.5.3. Ensino- atividades principais 

O Hospital Pirajussara, atualmente, tem suas atividades de ensino centradas na 

residência médica – pediatria, cirurgia, ortopedia e psiquiatria. A complexidade 

crescente do Hospital São Paulo torna-o insuficiente como campo de práticas, 

também, para a residência médica. No 1º ano de residência em pediatria, as 

atividades de enfermaria são desenvolvidas exclusivamente no Hospital Pirajussara e 

no Hospital Geral de Diadema. Alunos de graduação desenvolvem atividades não 

curriculares nesse hospital (ligas acadêmicas). 

 

3.5.4. Educação permanente e produção de conhecimento 

Desde o ano 2000 tem sido realizado um curso de educação permanente 

dirigido para os profissionais do hospital e dos municípios da região (Embu, Taboão da 

Serra, Itapecerica da Serra, Cotia). Esse curso – Evidências para eficiência em saúde 

– é cooordenado por docente da Unifesp-EPM e inclui temas de todas as áreas que 

atuam no hospital (pediatria, clínica, cirurgia) buscando abordar problemas que 

surgem a partir da demanda dos profissionais. Tem sido desenvolvido com encontros 

mensais (4 horas).  

 

3.6. Hospital Geral de Diadema (Documentos 53, 54, 55 e 56) 

 

3.6.1. Histórico e envolvimento institucional 

O Hospital Geral de Diadema começou a ser gerido pela Unifesp-EPM em 2000, 

por convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a SPDM - Sociedade 

Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. O hospital tem 224 leitos operacionais e 

outros 37 divididos entre as três UTIs (pediátrica, adulta e neonatal) e pronto-socorro, 

realiza cirurgias de pequeno e médio porte e partos de alto risco. Possui áreas de 

apoio como os centros cirúrgico e de diagnóstico por imagem, o laboratório de 

análises clínicas, a lavanderia e a nutrição. Sete municípios do ABCD - Santo André, 
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São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra - são beneficiados com o hospital. 

 

3.6.2. Objetivos 

• inserir o hospital no sistema de saúde local, atendendo às prerrogativas 

de regionalização e hierarquização 

• desenvolver atividades de ensino, assistência e pesquisa 

• desenvolver programas de educação permanente para profissionais do 

hospital e da região 

 

 

3.6.3. Ensino – principais atividades 

Atualmente, residentes da pediatria, cirurgia, ortopedia e radiologia cumprem 

estágio nesse hospital. Não há envolvimento formal da graduação. 

 

3.6.4. Educação permanente e produção de conhecimento 

É mais recente o início das atividades da Unifesp-EPM nesse hospital, de forma 

que num primeiro momento o maior esforço tem sido sua operacionalização e a 

articulação com a Secretaria Municipal de Diadema, considerando que o município já 

possuía outros recursos de saúde (hospital geral, pronto socorro, rede básica 

estruturada). O setor de enfermagem tem desenvolvido um programa de educação 

permanente, em módulos para os profissionais do hospital. 

 

3.7. Lar Escola São Francisco (Documentos 57, 58 e 59) 

 

3.7.1. Histórico e envolvimento institucional 

Em 1999 a Unifesp-EPM firmou convênio com o Lar Escola São Francisco, e 

passou a administrar a instituição. Anteriormente, a universidade tinha uma parceria 

na qual seus profissionais de saúde trabalhavam na área assistencial do Lar Escola.  
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Com a administração da Unifesp-EPM o Lar Escola ampliou o seu atendimento, 

porém, as características da instituição não foram mudadas.  

O trabalho filantrópico continua a tratar da reabilitação de pessoas com 

seqüelas de doenças que comprometem o sistema motor, sejam problemas 

neurológicos, ortopédicos, vasculares ou reumatológicos. Por mês, o Lar Escola 

totaliza uma média de 15 mil atendimentos. Além disso, a entidade também oferece 

reabilitação pulmonar para idosos e fornece treinamento, para aqueles que ainda 

podem ser recolocados no mercado, em computação e telemarketing.  

 

3.7.2. Objetivos 

• manter um centro de reabilitação em regime de semi-internato, externato e 

ambulatorial para deficientes físicos  

• proporcionar um centro de aprendizagem e trabalho para avaliação, 

orientação e treinamento profissional de reabilitando, propiciando trabalho 

àqueles cuja incapacidade não lhes permita conseguir colocação em 

empregos comuns 

• proporcionar aos alunos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu 

um campo de estudos e pesquisas em reabilitação 

• cooperar com outras instituições similares ou afins, contribuindo para 

melhoria dos serviços em prol do deficiente físico 

 

3.7.3. Ensino – atividades principais 

O Lar Escola São Francisco oferece oito cursos de especialização para 75 alunos. 

As atividades de ensino para a Unifesp-EPM, hoje, estão mais centradas em 

profissionais das áreas da neurologia, ortopedia e pneumologia. Não há inclusão do 

aluno da graduação do curso médico. 

 

3.8. Projeto Xingu (Documentos 60, 61 e 62) 
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3.8.1. Histórico e envolvimento institucional 

A Unifesp-EPM desenvolve um programa de extensão conduzido pela Unidade 

de Saúde e Meio Ambiente (USMA), do Departamento de Medicina Preventiva, no 

Parque Indígena do Xingu, ora chamada Terra Indígena Xingu, estado de Mato 

Grosso, desde 1965 – Projeto Xingu. Ao longo de 34 anos de trabalho, o Projeto Xingu 

foi se alterando e ampliando suas atividades, buscando responder às novas e 

crescentes demandas sanitárias decorrentes da experiência de contato dos povos 

xinguanos com a sociedade nacional.  

É um Projeto Institucional, coordenado pela Unidade de Saúde e Meio Ambiente 

(USMA), Departamento de Medicina Preventiva, em colaboração com vários outros 

departamentos e centros complementares. São parceiros externos: Fundação Nacional 

do índio - FUNAI, Fundação Nacional de Saúde – FNSIMS e Escola Técnica de Saúde - 

Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Gestão: a USMA é gestora do projeto. 

A Terra Indígena Xingu (TIX) localiza-se ao norte do Estado de Mato Grosso, 

estendendo-se ao longo do curso inicial do rio Xingu até a rodovia BR-080. Trata-se 

de uma área de transição entre o cerrado do Brasil Central e a floresta amazônica, 

com fauna e flora próprias dessas duas regiões. A TIX tem cerca de 2.600.000 

hectares e sua população atual é de 3.567 habitantes (dez.98), divididos em 14 

etnias.  

O território do DSX está dividido em 3 áreas de abrangência conforme os mapas 

e quadro a seguir. Esta divisão é fruto de discussões com agentes de saúde, 

profissionais da área e lideranças, na perspectiva da construção social dos distritos 

sanitários e do planejamento local, configurando um processo dinâmico e permanente. 

A cada área de abrangência corresponde uma população adscrita, rede de serviços 

básicos de saúde e equipe local. 

 

3.8.2. Objetivos 

O objetivo principal do Projeto Xingu é o desenvolvimento de um sistema local 

que responda de forma mais adequada às necessidades de atenção à saúde das 
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comunidades do Xingu, por meio da capacitação de recursos humanos (incluindo 

indígenas) e da organização diferenciada dos serviços locais de saúde, articulados com 

o Sistema Único de Saúde (SUS) a nível regional. A estratégia de implementação 

deste sistema passa pelo estabelecimento de parcerias institucionais e pelo 

envolvimento efetivo dos povos indígenas, como usuários, e profissionais de saúde 

indígena no processo de organização da atenção à saúde e constituição do Distrito 

Sanitário Especial Indígena do Xingu (DSX). São princípios orientadores do Projeto a 

abordagem intersetorial, intercultural e integral. 

 

3.8.3. Ensino – principais atividades 

Grupo Xinguano: encontros semanais da USMA abertas aos alunos de 

graduação de quaisquer curso ou universidade (têm participado alunos da Santa Casa, 

Unesp). Durante as reuniões são discutidos assuntos como: antropologia, cultura, 

saúde e políticas de saúde indígenas, orientadas pelos profissionais da UNIFESP, e 

convidados de renome como Orlando Villas Boas, Carmem Junqueira, Betty Mindlin, e 

profissionais ligados com instituições envolvidas com questões indígenas. 

Tradicionalmente, o grupo serve para capacitação e seleção de alunos para viajarem 

para o Parque Indígena do Xingu, a fim de proporcionar uma nova experiência de vida 

e de trabalho. Os alunos acompanham e participam das jornadas de vacinação dos 

índios e, quando estão aptos, do atendimento médico. Esse trabalho envolve alunos 

de Graduação e Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu. A assistência à saúde 

envolve o atendimento integral ao indivíduo e à comunidade, nas áreas de 

abrangência. Neste ano foi ainda desenvolvida uma disciplina eletiva para alunos do 

curso médico de Antropologia da Saúde. 

 

3.8.4. Educação permanente e produção de conhecimento 

Formação de auxiliares de enfermagem e agentes comunitários indígenas. Além 

de pesquisas na área das ciências biomédicas, têm sido desenvolvidos projetos em 

parceria com a PUC-São Paulo na área da Antropologia abordando temas relacionados 

à relação médico – paciente/população indígena e sobre as práticas da medicina 
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indígena (pajelança, fitoterapia) e a interferência da medicina tradicional nessas 

práticas. Outro tema refere-se à condição de familiares que acompanham pacientes 

indígenas que necessitam de tratamento hospitalar por longos períodos e que ficam 

morando temporariamente em São Paulo na casa de apoio da Funasa. 

 

3.9. Distritos de Saúde para implantação do PSF (Documento 63) 

O Pólo de Formação, Capacitação e Educação Permanente em Saúde da Família 

da Região Metropolitana de Grande São Paulo e Santos, integrado à Coordenadoria de 

Planejamento de Saúde (CPS) da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo é uma 

instância deliberativa, político-acadêmico-administrativa para o planejamento e 

desenvolvimento de atividades de formação, capacitação, educação permanente e 

especialização, referentes ao apoio a estratégias de organização do modelo 

assistencial do SUS, em particular aquelas relacionadas à implantação de programas 

de saúde da família e comunidade, no âmbito da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo – DIR I, II, III, IV e V, e de Santos – DIR XIX. O pólo está constituído por 

representantes da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, de instituições 

universitárias envolvidas com a área da Região Metropolitana e demais instituições 

que mantenham parcerias com a Secretaria do Estado.  

A Unifesp-EPM, além de integrar o Pólo da Grande São Paulo é responsável pela 

implantação do PSF (área física, contratação de recursos humanos e capacitação) em 

dez distritos de saúde do município de São Paulo. São eles: Perus, Pirituba, Sé, Vila 

Maria, Penha, Vila Mariana, Sacomã, Jabaquara, Vila Prudente e Ipiranga.   

Além dessas experiências, que no momento têm apresentado maior impacto 

para a graduação, é grande o movimento de aproximação da universidade com outros 

serviços de saúde na área hospitalar (como, por exemplo, o Hospital Odair Pedroso de 

Cotia, com convênio firmado em 2001), com outras instituições de ensino e com a 

comunidade, envolvendo a instituição como um todo ou seus departamentos, 

disciplinas e setores. Citamos, a seguir, algumas dessas experiências com atuação 

mais direta na comunidade.  
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3.10. Projeto Cananéia - em 1997 alguns alunos de graduação da Unifesp-

EPM expressando o desejo de compreender a dinâmica do processo saúde-

doença em uma comunidade delimitada, apresentam a proposta de 

operacionalizar um programa de extensão no município de Cananéia-SP. O 

Programa é coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão, envolvendo docentes da 

universidade, integrando todos os cursos de graduação. O desenvolvimento das 

ações é de natureza educativa sobre temas referentes à saúde individual e 

coletiva, definidas em conjunto com a população local. Algumas atividades 

realizadas: levantamento comunitário de problemas de saúde, educação em 

saúde, formar recursos humanos; oficinas comunitárias; biblioteca; jornal 

comunitário.  

 

3.11. Projeto Favela – tem como objetivos: diagnosticar o estado de saúde 

e nutrição de crianças, gestantes e nutrizes; identificar grupos, famílias e 

crianças com maior risco de morbi-mortalidade; promover a recuperação 

nutricional dos desnutridos. O projeto conta com 22 favelas da microrregião 

IV, região de inserção da Unifesp-EPM. As atividades contam com alunos 

(voluntários) e envolvem ações básicas e educação em saúde e nutrição, 

centradas na unidade familiar. 

 

3.12. Programa de Orientação e Assistência a Dependentes de Álcool e 

Drogas – PROAD – Serviço coordenado pelo Departamento de Psiquiatria e 

Psicologia Médica da Unifesp-EPM, criado em 1986, visando desenvolver 

atividades de assistência, ensino, pesquisa e prevenção na área de 

farmacodependências. Em 1988, o PROAD foi escolhido pelo Conselho Federal 

de Entorpecentes (CONFEN), como sendo um dos cinco Centros Brasileiros de 

Referência na área de farmacodependências. Tornou-se referência para a 

população que procura atendimento e, também, para profissionais que 

desejam atender ou desenvolver programas de tratamento e prevenção ao 

alcoolismo e outras farmacodependências. O setor de ensino compreende 
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atividades didáticas desenvolvidas: na graduação dos cursos médico e de 

enfermagem; na especialização, nas disciplinas de psiquiatria, psicologia, 

ciências sociais, terapia ocupacional e serviço social (incluindo outras 

instituições de ensino); na pós-graduação nas áreas de psiquiatria e psicologia 

médica; realização de cursos e estágios para profissionais da área de saúde de 

outras Instituições. Estes cursos têm duração variável e procuram capacitar os 

profissionais para atuarem tanto na assistência quanto na prevenção das 

farmacodependências. O PROAD desenvolve, ainda, amplas atividades de 

pesquisa nessa área. 

 

3.13. Projeto Quixote - parceria entre o PROAD e a Secretaria da Criança, 

Família e Bem-Estar Social do Governo de São Paulo e vem atuando junto à 

população de crianças e adolescentes em situação de risco. O Projeto está 

estruturado em três setores: Moinho Quixote, Ensino e Pesquisa. O Moinho 

Quixote é um espaço de convivência onde as atividades expressivas, verbais e 

corporais possam acontecer espontaneamente com a orientação especializada 

em diversos ateliês. Espera-se deste espaço alianças construídas 

espontaneamente e baseadas no afeto, matéria-prima essencial no resgate de 

dignidade, de saúde e de educação. Inclui, ainda, uma abordagem inovadora 

no tratamento do uso abusivo de drogas entre crianças e adolescentes em 

situação de risco. 

 

3.14. Unidade Comunitária de Álcool e Drogas (UCAD) no Jardim 

Ângela - o aumento da criminalidade, suicídio, elevação do número de 

acidentes automobilísticos, falta de segurança, crescimento do número de 

acidentes de trabalho e superlotação de presídios, são apenas as 

conseqüências mais visíveis da devastação que as drogas causam em nossa 

sociedade. Mobilizada pela difícil realidade enfrentada pelos moradores do 

Jardim Ângela, a Sociedade Santos Mártires procurou a Unifesp-EPM visando à 

criação de uma Unidade Comunitária de Álcool e Drogas (UCAD) – Projeto 
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Jardim Ângela, com o objetivo de ajudar no aconselhamento e tratamento de 

pessoas e famílias com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas. São 

realizados atendimentos individuais e para a família e grupos de socialização. 

Atualmente, estão envolvidos: 2 psiquiatras, 2 enfermeiras, 1 psicóloga, 2 

assistentes sociais, 1 coordenadora, 10 agentes comunitários, 1 secretária, 

aberto para participantes de profissionais e alunos voluntários. 

 

3.15. Programa CREN - Centro de Recuperação e Educação Nutricional 

- CREN é uma instituição que visa atender crianças e adolescentes, com 

diagnóstico de desnutrição primária atuando junto à comunidade, em 

atendimento ambulatorial, ou hospital-dia para 40 pré-escolares e lactentes, 

recebendo crianças encaminhadas por censos com avaliações antropométricas, 

realizadas nas favelas da região, assim como encaminhadas por outros 

serviços de saúde e assistência. 
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IV- Abordagem Pedagógica  

 

Contempla-se neste tópico a proposta de reformulação curricular incorporando-

se os dois vetores do projeto, ou seja a mudança curricular e a integração entre o 

ciclo básico e o ciclo profissional 

 

4.1. Situação atual e fatores facilitadores  

Os cursos de graduação da Unifesp-EPM propõem-se formar, com perspectiva 

humanista, indivíduos que além de construção de conhecimentos adquiram a 

capacidade de auto-aprendizado e desenvolvam atitudes e habilidades que 

possibilitem desempenho profissional competente, crítico e ético. A educação 

profissional iniciada no curso de graduação deve ser continuada e portanto os 

graduados devem estar preparados para seguir qualquer uma das possibilidades que 

se abrem após a formatura: exercício profissional, especialização, pós-graduação 

stricto sensu, e carreira acadêmica. Os profissionais formados devem ter 

conhecimento da organização do sistema de saúde vigente no país, das características 

do mercado de trabalho e estar preparados para trabalhar em equipe. 

O ensino de graduação na Unifesp-EPM é determinado por algumas 

características da Instituição: 

a) universidade dedicada a campo específico do saber; 

b) participação de alunos em ações extramuros; 

c) integração científica e geográfica entre as áreas básicas e profissionais; 

d) corpo docente com titulação pós-graduada e regime de trabalho de tempo 

integral em porcentagem superior a 95%; 

e) atividade de grupos de excelência em pesquisa e 

f) significativo envolvimento de alunos em programas de iniciação científica. 

 



 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina 
Reitoria  

 

 
 

Rua Botucatu nº 740, 5º andar - Vila Clementino  -  CEP 04023-062 – São Paulo – Capital 
Telefones: 0xx11 – 5549 7699 / 5576 4177  -  Fax: 0xx11 – 5576 4313 

E.mail: reitoria@epm.br  
 

55

 

O objetivo do curso de Medicina é o de que, ao se formar, o médico tenha: 

- adquirido habilidades básicas específicas da profissão; 

- competência para desempenho profissional ético. 

- competência para diagnosticar, tratar e orientar portadores das doenças 

mais prevalentes, reconhecendo os limites de sua ação; 

- compreensão das dimensões biológica, psicológica, social assim como 

individual e populacional de processo saúde-doença; 

- conhecimentos básicos de promoção da saúde e prevenção da doença; 

- conhecimento da estrutura e função de órgãos, sistemas e aparelhos que 

permita acompanhar processos fisiológicos e de doença; 

- conhecimento das bases da medicina molecular e celular; 

- entendimento crítico de princípios diagnósticos, isto é, compreensão de que 

o exercício profissional deve nortear-se pela melhor evidência médico-

científica disponível (medicina baseada em evidências); 

- conhecimento do método científico, inclusive o da investigação clínica; 

- obtido treinamento em pesquisa através de programa de iniciação científica; 

- capacitado para o trabalho em equipe multiprofissional. 

 

A reformulação do currículo de gradação médica aprovada pelas instancias 

superiores da Unifesp em 1996 e iniciada em 1997, começou a ser  pavimentada com 

a aprovação pelo Conselho Departamental da então Escola Paulista de  Medicina em 

1987, no projeto “A Graduação Médica – Uma proposta de avaliação”. 

O objetivo central foi desenvolver uma proposta a partir da opinião de docentes, 

alunos e egressos. As idéias centrais foram extraídas de consolidados elaborados por 

grupos de discussão, constituídos por representantes dos diferentes departamentos, 

alunos e residentes. 

Com base amostral foram entrevistados 90 alunos e 90 docentes, distribuídos 

igualmente pelos ciclos curriculares. A estes foram aplicados questionários 

devidamente testados. O resultado final deste processo, em 1990, permitiu, reunindo  
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opinião majoritária de docentes e discentes, evidenciar: 

- pouca valorização do ensino de graduação pela instituição; 

- dificuldade de conceituar a proposta institucional de formação do médico 

geral; 

- desconhecimento do currículo na sua integralidade; 

- fragmentação do currículo; 

- centralização das práticas profissionalizantes no Hospital São Paulo; 

- predomínio de conhecimento biomédico; 

- predomínio de avaliação cognitiva; 

- distanciamento entre os objetivos formulados pelas disciplinas básicas e as 

competências gerais do médico; 

- ao final da graduação, os alunos com conhecimento suficiente sobre 

diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças mais prevalentes, mas 

sem autonomia profissional. 

 

As propostas destes segmentos avaliados caracterizaram a necessidade de: 

- mudança do modelo pedagógico; 

- novos ambientes de prática; 

- maior contato com a realidade de saúde e com a comunidade. 

 

Estes resultados deram início a dois movimentos institucionais: 

- procura de novos espaços profissionalizantes, procurando com isto dar 

autonomia de trabalho aos seus formandos e maior interação médico e 

realidade de saúde; 

- propiciar ao Pró-Reitor de Graduação, Coordenador e sub-coordernadores 

do curso médico e docentes, oportunidades para aumentar sua base 

conceitual sobre inovações curriculares. 
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Em 1994, a Unifesp adere-se ao Programa de Avaliação das Universidades 

Brasileiras (PAIUB) e, em 1995 é criada a Comissão para reformulação do currículo do 

curso médico.  

Entre 1994 e 1996 estes docentes participaram de reuniões, simpósios, oficinas 

e congressos nacionais e internacionais sobre educação médica. Alguns docentes 

participaram de treinamento para utilização de novas ferramentas em 

- PBL – Universidade de Maastricht – Holanda 

- Avaliação institucional e de cursos – Harvard, Estados Unidos 

- Ensino e Informática – Harvard, estados Unidos 

- Planejamento Institucional – Carlos Matus, Chile 

Ainda em 1995 foi enviado um questionário aos docentes e funcionários técnico-

administrativos envolvidos no curso para levantamento do conhecimento e habilidades 

essenciais que se esperava do aluno ao final do curso médico e, especificamente, na 

disciplina avaliada. A análise quantitativa e qualitativa dos questionários foi enviada 

aos Departamentos para a seleção dos conteúdos programáticos. (Documento 64). 

Assim, em 1997, foi implantado um novo modelo curricular – Currículo Nuclear, 

visando a formação de um médico com pensamento crítico e criatividade, educado 

para a cidadania e para participação plena na sociedade. O conhecimento essencial a 

ser adquirido por todo graduado passou a ocupar em torno de 75% da carga horária 

do aluno que foi complementada com módulos eletivos, optativos e o “tempo pró-

aluno”. Aspecto fundamental desta reforma foi a proposta de integrações horizontais 

(‘’básico-básicas” e “clínico-clínicas”) e verticais (“básico-clínicas”) e o 

desenvolvimento de sistemática de avaliação do Currículo Nuclear. (Documento 65) 

Em 1998 foi aprovado o desenho curricular e o conteúdo programático para as 

terceira e quarta séries do curso, sendo homologadas 104 disciplinas eletivas de um 

ou dois créditos (12 ou 24 horas). Salienta-se que o aluno cumpre quatro créditos por 

semestre (do segundo semestre do primeiro ano ao segundo semestre do quarto ano) 

nestas disciplinas. 
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Finalmente, em 2000, foi aprovado o conteúdo programático do currículo 

nuclear para as quinta e sexta séries do curso. 

Alguns dos princípios norteadores deste processo de mudança foram: 

• Tempo livre para o aluno. 

• Liberdade para o aluno construir seu próprio currículo. 

• Integração do conteúdo das disciplinas. 

• Inclusão das Ciências Sociais. 

• Inserção precoce do aluno na prática profissional. 

• Integração básico-clínico. 

• Mudanças nas metodologias de ensino, priorizando os programas que 

enfatizem a auto-aprendizagem. 

• Acompanhamento tutorial docente. 

• Criação de novos ambientes de aprendizagem que vão desde a inserção do 

aluno em outros ambientes de trabalho (atuação junto à comunidade) até 

os serviços de educação à distância (uso pleno de novas tecnologias de 

informações e comunicação, tais como telemedicina). 

• Participação do aluno em projetos de investigação científica. 

• Integração do ensino com a comunidade. 

• Incentivo às colaborações e parcerias nacionais e internacionais. 

• Exercício de reflexão independente e o trabalho em equipe em contextos 

multiculturais. 

 

No primeiro e segundo anos do curso, o enfoque centrado no saber específico 

das diferentes disciplinas foi substituído por uma distribuição modular agregando 

áreas afins. Assim, o desenho curricular foi elaborado a partir de três módulos: Bases 

da Medicina Celular e Molecular, Bases Morfológicas de Medicina e Medicina, Paciente 

e Sociedade.  

O programa desenvolvido nos módulos “Bases da Medicina Celular e Molecular”  

e “Bases Morfológicas de Medicina” visam introduzir o aluno de Medicina à dinâmica  
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dos aspectos morfológicos e moleculares numa abordagem que envolve o 

conhecimento do corpo humano numa leitura vertical de seus processos biológicos. 

Assim, analisamos os processos vitais que ocorrem no corpo humano  como um todo, 

a participação integrada dos órgãos e tecidos que o compõem, a fisiologia e 

desempenho das células que integram os vários sistemas, e a dinâmica das moléculas 

que constituem os processos celulares. 

O Módulo “Bases Morfológicas da Medicina”, integra as disciplinas de Anatomia 

Descritiva, Embriologia, Histologia e Anatomia Patológica. Pretende-se, assim, 

enfatizar o corpo humano ma sua normalidade anatômica macro e microscópica, além 

dos aspectos relacionados ao desenvolvimento embrionário. Além disso, a 

compreensão dos processos patológicos gerais e sua identificação macro e 

microscópica, integrando o conhecimento destes processos aos princípios 

fisiopatológicos. 

O Módulo “Medicina Celular e Molecular”, integra as disciplinas de Biofísica 

Celular e Sistemas, Bioquímica, Fisiologia, Biologia Molecular, Microbiologia, 

Imunologia, Parasitologia, Farmacologia e Psicobiologia. Explora a dinâmica das 

moléculas nas células, tecidos e sistemas. O entendimento dos processos biológicos a 

nível molecular, fornece uma percepção inovadora na qual, os mecanismos básicos 

que ocorrem no interior da célula são estruturados e, posteriormente, retomados e 

expandidos para sistemas mais complexos, que envolvem interações entre células, 

tecidos e aparelhos do organismo. Neste módulo também são estudados, com base no 

arcabouço biomolecular do ser humano, as bases moleculares da invasão de outros 

organismos (patógenos) e a absorção, direcionamento e ação de moléculas exógenas 

(fármacos).  

O Módulo “Medicina, Paciente e Sociedade”, integra as disciplinas Introdução ao 

Hospital, Psicologia Médica, Sociologia Médica, Epidemiologia e Bioestatística. Este 

módulo objetiva sensibilizar e instrumentalizar o aluno para a compreensão dos 

processos que articulam os Serviços de Saúde às diferentes práticas sociais e 

médicas, assim  como  o  entendimento  do  processo  saúde-doença  e  a  análise  de 
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intervenções preventivas. A dinâmica da relação médico-paciente é discutida a partir 

de observação, enfatizando a necessidade de uma mudança de foco da doença para o 

ser humano doente. O contato com o paciente no ambiente hospitalar e o treinamento 

de procedimentos básicos de enfermagem é também contemplado. 

No terceiro e quarto anos do curso, os conteúdos disciplinares foram 

distribuídos em três grandes módulos - Medicina, Paciente e Sociedade; Semiologia, 

Ética e Atitude; Bases da Medicina por Sistemas e Aparelhos - mantendo-se o elenco 

de disciplinas eletivas 

O módulo Medicina, Paciente e Sociedade teve continuidade com a ampliação da 

discussão sobre Epidemiologia e Saúde Coletiva. Temáticas como política, serviço e 

organização da assistência à saúde, trabalhos interdisciplinar e multiprofissional, 

dados primário e secundários para diagnóstico situacional são explorados. Enfatiza-se 

o papel social do médico frente ao modelo e seu potencial papel de agente 

transformador. 

O Módulo Semiologia, Ética e Atitude integra os conteúdos das disciplinas de 

Psicologia Médica, Bioética, Semiologia, Genética Médica, Oncologia, Informática em 

Saúde e Nutrição. Objetiva capacitar o aluno para a realização da consulta médica 

com ênfase em habilidades e atitudes (anamnese e exame físico) com a  elaboração 

de hipóteses diagnósticas. A sensibilização e elaboração de vivências psicológicas 

relacionadas à relação médico-paciente dentro de princípios éticos e humanistas é 

temática explorada neste módulo. Além disso, o aluno é capacitado para entender a 

informática como suporte à prática médica. 

O Módulo Bases da Medicina por Sistemas e Aparelhos, integrando as diversas 

disciplinas do ciclo profissionalizante, aborda a fisiopatologia e diagnóstico das 

doenças prevalentes em nosso meio. No interior de cada sistema/aparelho, integram-

se diferentes disciplinas. Por exemplo: No sistema tegumentar, Anatomia Patológica, 

Dermatologia, Cirurgia Plástica. No sistema urinário, Anatomia Patológica, Nefrologia, 

urologia, Cirurgia Pediátrica, Pediatria e Diagnóstico por Imagem. 
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Concomitantemente, módulos complementares são oferecidos. Destaque se dá 

ao módulo Atenção Integral à Saúde da Mulher e Criança que busca discutir e 

trabalhar à luz das diretrizes e princípios do SUS as ações de saúde da Criança e da 

Mulher, articulando os conteúdos e as práticas das disciplinas que o compõem 

(Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, Nutrição, Psicologia Médica e Ciências Sociais em 

Saúde) para facilitar a compreensão do aluno/a da importância da integralidade das 

ações de saúde. O módulo é dado quase que integralmente no Centro de Saúde Vila 

Mariana articulando saberes e práticas.    

A avaliação se faz por meio da construção de um caso que aborde ações de 

todas as disciplinas construído mensalmente; a outra parte da avaliação é a 

apresentação de um caso construído conjuntamente pelos alunos. A avaliação é 

sempre na última Sexta-feira do bloco e tem sido ponto alto da integração do módulo.  

No quinto e sexto anos do curso, os alunos desenvolvem, em sistema de 

rodízio, o estágio supervisionado de treinamento em serviço (Internato) 

O internato foi modificado com o objetivo de alcançar algumas metas: 

- formar o médico com visão geral dos problemas médicos e sociais da 

população 

- ter conhecimento integral da medicina 

- ter informação sobre perspectivas das especialidades médicas 

Para tanto, o internato se desenvolve em dois anos: no primeiro ano, o aluno se 

aproxima da prática das especialidades clínicas e cirúrgicas, divididos em sub-grupos 

de, no máximo, oito alunos. Em todos os estágios, o ensino prático é priorizado (pelo 

menos 80% da carga horária total). 

As especialidades clínicas e cirúrgicas são integradas em blocos. Por exemplo: 

Pneumologia e Cirurgia Torácica; Gastroclínica e Gastrocirurgia; Cardiologia e Cirurgia 

Cardíaca, entre outras. 

Um estágio de quatro semanas ocorre no Centro Alfa, onde o atendimento é 

realizado diretamente pelo interno, supervisionado por um médico geral, no qual toda 

a estrutura foi desenvolvida para criar um ambiente, o mais próximo possível da  
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realidade do atendimento em um consultório, de demanda prevalente e a 

possibilidade de agendamento e acompanhamento diretamente pelo aluno. 

(Documento 17). 

No segundo ano do internato, os alunos rodiziam pelos estágios clínicos e 

cirúrgicos no Hospital de Vila Maria.  

Este convênio entre a Unifesp-EPM e a Prefeitura do Município de São Paulo 

significou um grande avanço para o internato. Em primeiro lugar, por ser um hospital 

geral, possibilita que o aluno vivencie uma morbidade mais freqüente e adequada 

para esta etapa da formação. Em segundo lugar, por desenvolver no aluno maior 

compromisso/responsabilidade com o paciente pois os interno atuam sem a presença 

de residentes, sob supervisão direta de docentes. Isto levou a uma grande adesão dos 

Departamentos e os estágios das quatro grandes áreas passaram a ser desenvolvidos 

no Hospital Vila Maria, num percentual de 35% da carga horária do sexto ano. 

(Documento 48). 

Além disso, procurou-se ampliar as atividades ambulatoriais e do Centro de 

Saúde de Vila Mariana 

Este novo modelo permitiu: 

• A inclusão de atividades práticas junto à comunidade desde a 1ª série do 

Curso Médico (DSE do Sacomã), coordenado pelo setor de Planejamento em 

Saúde do Departamento de Medicina Preventiva. 

• A integração dos conteúdos das disciplinas em módulos temáticos, evitando 

a repetição desnecessária de vários tópicos. 

• A ampliação da prática clínica para as 3ª e 4ª séries. 

• A participação mais ativa do aluno nas práticas pedagógicas com a 

constituição de grupos de 13 a 14 alunos.  

• A inserção de ensino baseado em problemas e problematização, em alguns 

módulos. 

• A inserção de sessões de discussão de casos clínicos com a participação das 

várias disciplinas envolvidas em cada módulo 
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• A incorporação efetiva das ciências humanas e sociais na formação do 

médico desde as primeiras séries do curso. 

• A implantação de disciplinas eletivas que propiciou a flexibilização curricular 

e a participação mais ativa do aluno no seu processo de formação. 

•  O fomento de Programas de Iniciação Científica que têm se desenvolvido 

amplamente, culminando com congressos anuais e publicações. 

Um movimento de ampliação de cenários e de saída dos alunos para a rede de 

serviços foi também implantada. Ênfase se dá à incorporação do Hospital Vila Maria e 

do Centro de Saúde Vila Mariana para o ensino de graduação. 

Mais recentemente, a instalação do Centro Alfa de Atendimento e do Centro Alfa 

de habilidades incorporou novas dimensões ao processo de formação priorizando o 

atendimento integral ao ser humano e ao treinamento de habilidades. 

Recursos educacionais para o estudo independente e a auto-aprendizagem tem 

também sido uma das metas institucionais para a graduação. 

A rede de bibliotecas destacando a Biblioteca Central, recentemente 

redimensionada para atendimento ao corpo discente e docente da Instituição e a 

alocação nas dependências da Unifesp da BIREME oferece um cenário diferenciado 

para a auto-aprendizagem dos alunos 

Outra ênfase se dá à participação da Unifesp Virtual por meio do Departamento 

de Informática em Saúde, tanto na elaboração de softwares educativos direcionados à 

graduação como na administração e supervisão dos Laboratórios de Informática. 

(Documento 15). 

Outro cenário importante para este estudo independente é o Espaço de Apoio 

ao Discente, como anteriormente descrito. 

Além disso, todas as disciplinas dos conteúdos básicos estão equipadas com 

laboratórios direcionados tanto para a pesquisa como para as atividades práticas sob 

supervisão e para o estudo independente. 

A ampla oferta de bolsas de monitoria, iniciação científica e atividades de 

extensão tem sido também um importante cenário de auto-aprendizagem e estudo 

independente dos alunos da graduação. 
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Importante destacar que este processo de reforma curricular articula-se com a 

construção de uma cultura de avaliação nesta Universidade. A UNIFESP vem 

mantendo, desde 1992, um Programa de Avaliação Institucional desenvolvido pelo 

Setor de Avaliação, atualmente Coordenadoria de Avaliação e Integração de Dados 

Institucionais (CAIDI). No contexto deste Programa projetos são desenvolvidos, tendo 

por objetivos entender a dinâmica do processo de ensino/aprendizagem dentro dos 

cursos de graduação e proporcionar subsídios para as tomadas de decisões relativas 

às mudanças curriculares dos cursos, quando necessárias.  

Alguns projetos são desenvolvidos de maneira contínua: perfil do aluno 

ingressante, trajetória dos alunos estudando a evasão e repetência, levantamento da 

situação atual dos recém-formados, estudos sobre a aquisição do conhecimento, 

avaliação das disciplinas pelos alunos e perfil dos docentes. 

O processo de avaliação das disciplinas pelos alunos tem por objetivos entender 

a dinâmica dos processos de ensino das disciplinas curriculares e procurar oferecer a 

alunos e docentes um espaço de discussão quanto aos conjuntos das relações 

ensino/aprendizagem efetivados na Instituição. 

O instrumento, que não é identificado, visa avaliar se as aulas atendem os 

requisitos mínimos da relação ensino/aprendizagem, permitindo assim que o aluno 

reflita e opine sobre: 

- os objetivos das disciplinas e se estes estão de acordo com os objetivos 

gerais do respectivo curso; 

- como se dá a dinâmica da aula, tanto no que concerne ao conteúdo 

programático quanto ao método utilizado; 

- o papel do professor no estabelecimento de relações entre o conteúdo 

teórico e a vida profissional. (Documento 66). 

Os relatórios, consolidados na forma de tabelas e gráficos, são enviados à 

Comissão e Sub-Comissões de Graduação do Curso Médico, Coordenadores de Curso, 

Chefes de Departamentos e Chefes de Disciplinas. 
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Apesar das dificuldades operacionais, este trabalho tem obtido resultados 

satisfatórios para os objetivos propostos, suscitando discussões e mudanças nas 

disciplinas/departamentos. 

Para avaliar o aprendizado dos alunos, além dos critérios utilizados no âmbito 

dos módulos/disciplinas, desde 1997 a Pró-Reitoria de Graduação elabora e aplica o 

Teste do Progresso.  

É uma prova de suficiência cognitiva e consiste na aplicação simultânea, em dia 

previamente escolhido do mês de novembro, aos alunos das seis séries do curso. 

Consta de 180 testes com 5 alternativas, com 4 horas de duração, construída com 

conhecimentos relevantes das áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e 

Obstetrícia , Pediatria e Ciências Básicas e Saúde Coletiva. 

Os resultados obtidos no período de 1997 a 2001 foram analisados 

considerando-se as medianas de cada série por área e em cada ano. Tomou-se, para 

determinação destes parâmetros, como variável dependente a porcentagem de alunos 

de cada série e ano considerado, e variável independente a série analisada. 

A análise aponta o teste do progresso como uma boa maneira de se obter uma 

fotografia do curso, mostrando desempenho de cada aluno em relação ao resultado 

global em cada ano. Possibilita informações para adequações curriculares 

principalmente se forem levadas em consideração, as tendências de aumento de 

inclinação das curvas de conhecimento cognitivo quando do contato dos estudantes 

com as diversas áreas. (Documento 67). 

Dentro desta cultura avaliativa, a proposta vigente do modelo pedagógico 

(Currículo Nuclear) foi avaliada após os 5 primeiros anos de sua implantação. 

Aos dados obtidos no processo de avaliação das disciplinas foram incorporados 

resultados encontrados no âmbito dos módulos por meio de um instrumento aplicado 

aos Coordenadores. Assim, foram consolidadas avaliações preliminares dos 

primeiro/segundo, terceiro/quarto anos e internato. (Documento 68). 

Esta análise mostrou a necessidade de aprimoramento curricular tendo em vista 

o fato de as mudanças propostas não terem atingido, em sua plenitude, o potencial  
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esperado. Para desencadear esse processo foi desenvolvido uma Oficina de Trabalho 

com 40 docentes envolvidos com a graduação nos seus vários módulos e 15 

discentes, utilizando-se uma das metodologias de planejamento estratégico. 

Trabalhou-se inicialmente com os referenciais teóricos relacionados com a nossa 

proposta curricular. 

A partir daí, os participantes foram divididos em 3 grupos de trabalho, 

comprometidos com a elaboração de sínteses e relatórios parciais. Num primeiro 

momento elaborou-se um diagnóstico/analise situacional do Currículo Nuclear. Para 

este momento, cada grupo identificou os pontos positivos e os pontos negativos da 

experiência vivenciada. Os relatórios parciais foram apresentados e discutidos em 

reunião geral e, posteriormente, incorporados em um único documento. 

Num segundo momento, os grupos elaboraram as propostas de 

encaminhamento, procurando corrigir os pontos negativos detectados. Da mesma 

forma, em reunião geral os relatórios parciais foram apresentados e discutidos e, 

posteriormente, consolidados por uma subcomissão. 

A análise dos resultados desta Oficina apontou para: 

• A necessidade de maior integração entre disciplinas no desenvolvimento dos 

módulos e de maior articulação entre a teoria e a prática. 

• A necessidade da aproximação do aluno à prática profissional desde o início 

do curso com níveis crescentes de complexidade. 

• A necessidade de integrar os conteúdos das disciplinas básicas com os 

módulos clínicos. 

• A necessidade de introduzir a avaliação das habilidades e condutas médicas, 

além das provas discursivas e testes de múltipla escolha. 

• A necessidade de diversificar os cenários de prática. 

 

Os resultados desta Oficina foram amplamente discutidos e referendados nos 

diversos fóruns da Universidade: Comissão Curricular do Curso Médico, Conselho de 

Graduação e Conselho Universitário. (Documentos 69 e 70). 
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A partir daí foram desenvolvidas novas Oficinas com os Coordenadores de 

Módulos, procurando-se sistematizar espaços de discussão e estudo no contexto da 

estrutura curricular vigente. Assim, reflexões sobre o papel do Coordenador de Módulo 

e as dinâmicas de integração entre as disciplinas participantes ocuparam lugares 

privilegiados, concomitantemente aos debates em torno dos instrumentos de 

avaliação numa perspectiva interdisciplinar. (Documentos 3 e 5). 

O momento, portanto, é muito oportuno para continuarmos a investir em 

mudanças, a medida em que há um reconhecimento por parte dos docentes e 

discentes da Instituição, de que as adequações devem ser feitas e estas caminham no 

mesmo sentido do Projeto PROMED. Ainda, outros fatores podem ser apontados como 

facilitadores desse processo: 

• Crescente integração da Universidade com o SUS (de Hospitais a Distritos 

de Saúde) e a conseqüente abertura de potenciais cenários para o ensino-

aprendizagem no curso de graduação.  

• Criação, na Universidade, de outros cenários, como o Centro Alfa de 

Atendimento* e o Laboratório de Habilidades*. 

• Existência na Instituição do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior 

em Saúde (CEDESS), comprometido com o aperfeiçoamento do ensino 

superior em saúde e do Centro de História e Filosofia em Saúde que já vem 

contribuindo efetivamente no currículo nuclear. 

• Docentes mobilizados para o processo 

 

4.2. Situação possível – imagem-objetivo  

 

Consolidar a implantação do novo modelo pedagógico, reavaliando, corrigindo 

as falhas detectadas e reduzindo a dicotomia básico-profissional. 

Neste sentido: 

1. tomar a prática médica eticamente alicerçada, cientificamente embasada 

e socialmente comprometida como eixo organizador do currículo, 
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promovendo a inserção do aluno nos cenários reais do exercício 

profissional do médico e sua atuação de forma progressivamente 

responsável, orientada para a promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação; 

2. a prática profissional e as situações clínicas mais prevalentes e de alto 

potencial de resolubilidade envolvidas nesta prática deverão ser os 

elementos problematizadores para a construção do conhecimento 

necessário para o exercício da profissão; 

3. aperfeiçoamento do ensino em módulos para pequenos grupos com 

integração efetiva das disciplinas envolvidas e implantação da 

interdisciplinaridade; 

4. estímulo à produção do conhecimento pelo próprio aluno, capacitando-o 

para a busca ativa da informação e ampliando seus cenários de estudo 

(exemplos: bibliotecas, laboratórios de informática, laboratório de 

habilidades); 

5. aprimoramento da política de avaliação, tornando-a mais abrangente e 

formativa, incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes. 

6. ampliação dos cenários e da inserção do interno na rede básica de 

atenção à saúde 

 

4.3. Operações Propostas 

 

4.3.1. Implementação do eixo de aproximação progressiva do aluno à 

prática profissional. 

Este eixo, desenvolvido de forma longitudinal durante todo o curso, terá sua 

atuação plena no internato. Deve contemplar duas dimensões: 

- Interação ensino-serviços-comunidade, integrando as dimensões sócio-

cultural e psicológica 

- Habilidades e atitudes médicas, integrando os domínios afetivos e 

psicomotores 
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Perpassando estas duas vertentes, os aspectos relativos a ética e 

humanização envolvidas nesta prática deverão ser contempladas 

O primeiro momento deste eixo de formação médica tem seu início no primeiro 

semestre do primeiro ano do curso, ocorrendo durante quatro horas em semanas 

alternadas. 

Terá como objetivo possibilitar uma aproximação à prática profissional em 

medicina em diferentes contextos: da promoção à intervenção; do simples ao 

complexo; do primário ao terciário; do domicílio ao Hospital. 

Por meio da observação a partir de um roteiro previamente estabelecido, os 

alunos deverão obter elementos para a problematização das diferentes possibilidades 

de prática profissional em medicina. 

Projeta-se um rodízio de observação e discussão do exercício profissional em 

duplas de alunos pelos seguintes cenários: 

Centro Obstétrico 

- Programa de Saúde da Família 

- Unidade Básica de Saúde 

- Ambulatórios hospitalares 

- Enfermarias 

- Centro Cirúrgico 

A observação da atividade médica no Programa de Saúde da Família e Unidades 

Básicas de Saúde serão feitas nos Distritos de Saúde Escola de Vila Maria e Sacomã, 

assim como no PIDA-Embu. A observação nos ambulatórios especializados, 

enfermarias e centro cirúrgico serão realizadas no Hospital Vila Maria, Centro de 

Saúde de Vila Mariana e Complexo Hospitalar HSP-UNIFESP. 

A observação no centro obstétrico de um nascimento deverá desencadear 

discussão, tanto de questões técnicas ligadas ao parto como às relacionadas ao 

profissional obstetra, à paciente gestante e à nova vida, o bebê. Também as vivências 

emocionais neste contexto poderão encaminhar a discussão para as representações  
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que o aluno tem sobre a vida e a morte, dialética central e preocupação em todo o 

trajeto da formação e práticas médicas.  

A observação dos dois primeiros cenários (PSF e UBS) deverá  problematizar 

uma discussão sobre o exercício profissional em atenção básica à saúde. 

Projeta-se, num primeiro momento, com um sub-grupo de aproximadamente 30 

alunos, uma discussão multiprofissional e interdisciplinar desta dimensão do exercício 

profissional com psicólogo, sociólogo, médico e profissional da rede. Num segundo 

momento, em grupos menores (10 alunos), os alunos socializarão seus protocolos de 

observação mediado por um docente. 

Após a observação do exercício profissional em ambulatórios especializados, 

enfermarias e centro cirúrgico os alunos debaterão sobre a prática médica de maior 

complexidade e o aporte da tecnologia como recurso auxiliar nesta prática. 

Também aqui, dois momentos são projetados para a discussão. Num formato de 

mesa-redonda, diferentes enfoques desta prática serão abordados. Num segundo 

momento, em grupos menores, a socialização dos protocolos de observação, 

mediadas por um docente. 

Este processo de mediação das discussões sobre a prática profissional em 

pequenos grupos será a atividade inicial de um sistema tutorial a ser implementado 

nos dois primeiros anos do novo projeto pedagógico. 

Diante das exigências cada vez maiores que se fazem para a formação do 

profissional médico, altamente capacitado tanto do ponto de vista de conhecimento 

como de formação humanística, e as preocupantes dificuldades observadas entre os 

alunos medicina,notadamente o seu distanciamento do corpo docente, propõe-se a 

criação de um programa de tutoria, inicialmente visando atender aos alunos 

ingressantes, de primeiro e segundo anos.  

Junto com a introdução precoce dos cenários de prática profissional e sua 

problematização,o programa de tutoria pretende contribuir na formação do futuro 

médico pela aproximação entre discentes e docentes. Neste caso, o docente atuará 

junto a um grupo de alunos como seu orientador, discutindo aspectos de sua  
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adaptação ao curso médico, e temas de interesse para sua formação profissional, 

científica e humanística. 

O tutor poderá funcionar como mediador que acompanhará o progresso o 

acadêmico de seu grupo de estudantes e poderá ajudá-los nos eventuais problemas 

ou dificuldades que venham a surgir ao longo do curso.  

Os temas para discussão poderão ser decididos pelo próprio grupo, a partir de 

um elenco de temas considerados significativos, previamente elencados pelo 

programa,tais como: administração do tempo de estudo e lazer pelo aluno, métodos 

de estudo,relação professor-aluno, relação aluno-paciente, currículo médico, ética 

médica,relacionamento com colegas e outros profissionais de saúde, comunicação 

com o paciente e seus familiares, morte, sofrimento, pesquisa médica, escolha da 

especialidade,educação médica continuada, problemas acadêmicos, e outros.  

Diante do surgimento de problemas ou de assuntos polêmicos que adquiram 

visibilidade na época, o grupo pode propor novos temas.   

Os tutores serão selecionados dentre os profissionais médicos com atuação 

docente na graduação, que manifestem interesse em participar do programa, e 

deverão receber orientação sobre suas competências e limitações.  

Calcula-se que serão necessários inicialmente de 12 a 15 docentes que se 

proponham a trabalhar voluntariamente no programa, para iniciar o programa no 

primeiro ano médico, sendo a carga horária dedicada ao programa computada como 

atividade no ensino de graduação. 

O programa deverá contar ainda com um ou dois docentes, possivelmente do 

Departamento de Psiquiatria, para fazer a supervisão e orientação dos tutores. 

O programa deverá ser reavaliado constantemente, podendo ser estendido para 

as demais séries do curso médico. 

No segundo semestre do primeiro ano do curso, os alunos se aproximarão 

das duas dimensões, ampliando a carga horária destinada ao eixo de aproximação 

progressiva do aluno à prática profissional para três períodos por semana (10 horas 

semanais e 200 horas semestrais). 
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A interação ensino-serviços-comunidade objetiva, possibilitar aos alunos 

uma aproximação da realidade sócio-sanitária de uma população, em um território, e 

a reflexão sobre saúde como direito; introduzir a discussão sobre planejamento em 

saúde tendo como referência o Sistema Único de Saúde (“Saúde Coletiva I: o 

território e seus problemas”) 

Para o desenvolvimento do conteúdo dessa fase os alunos são divididos em 6 a 

9 grupos. O trabalho em pequenos grupos permite o desenvolvimento da abordagem 

pedagógica centrada na problematização, facilitando o ensino/aprendizagem dos 

mesmos. Como componente prático da disciplina (dispersão) os alunos realizam um 

trabalho de reconhecimento de um dado território (organização popular, áreas de 

risco, equipamentos sociais etc). Este corresponde às áreas de abrangência das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Distrito de Saúde Escola do Sacomã (município 

de São Paulo). Ainda, como prática da disciplina os alunos são colocados em contato 

com lideranças e representantes do movimento popular do território e realizam 

entrevistas domiciliares com os moradores, a partir de um instrumento previamente 

estabelecido, acompanhados pelas lideranças locais e professores. Nesses contatos e 

entrevistas, entre outros aspectos, os alunos levantam os principais problemas do 

“bairro”, dentre eles os problemas de saúde enfrentados pelos moradores em um 

dado período de tempo e como fazem para resolver tais problemas (serviços de saúde 

utilizados).  

A partir dessa prática realiza-se a sistematização das observações, a teorização 

e o desenvolvimento dos conceitos (concentração), através de discussões em sala de 

aula. Os momentos de dispersão e concentração são realizados de forma continuada, 

durante todo o período da disciplina. Ao final os alunos  elaboram um diagnóstico 

preliminar de saúde de cada território, discutindo a importância do conhecimento do 

território e das necessidades de saúde da população para o planejamento de ações e 

serviços de saúde. 

A dimensão habilidades e atitudes médicas priorizará a comunicação e o 

treinamento de procedimentos simples e usuais na prática médica. 
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Projeta-se um retorno a cenários de exercício profissional visando uma 

aproximação ao ser humano, usuário do atendimento médico. Após um treinamento 

prévio, os alunos deverão realizar técnicas básicas de entrevista, desenvolver a 

capacidade de observar e ouvir reconhecendo a importância da comunicação verbal e 

não verbal na relação médico-paciente. 

Objetiva-se, ainda sensibilizar o aluno, através da experiência, articulada com a 

apresentação e discussão crítica de modelos teóricos, para a observação dos aspectos 

emocionais envolvidos na prática médica, enquanto encontro e interação entre médico 

e paciente - encontro de personalidades cada qual com sua individualidade, 

singularidade e potencialidades. 

Para instrumentalizar a observação da interação entre as personalidades, são 

discutidos, sempre buscando manter o foco experiencial, modelos de desenvolvimento 

da personalidade, com ênfase particular numa perspectiva psicodinâmica. 

A personalidade do médico e o desenvolvimento do papel do médico é discutido 

dentro de uma evolução mitológica e histórica no sentido de facilitar a observação dos 

fatores favorecedores e condicionantes. 

As atividades práticas estão voltadas para a observação das características de 

personalidade dos médicos e dos pacientes, buscando detectar os aspectos favoráveis 

e desfavoráveis para a interação e a boa evolução da relação e da intervenção. 

Concomitantemente, assume-se como objetivos propiciar/favorecer o primeiro 

contato do aluno com o paciente na verificação dos sinais vitais e no manuseio de 

procedimentos básicos como medidas pessoais de controle de infecção, curativos, 

biossegurança, sondagens, medicações parenterais, entre outras. 

Utilizam-se situações de simulações em manequins, pacientes simulados e 

situações reais de atendimento ao paciente. 

Os cenários de atividades diretas com os pacientes ocorrerão no Complexo 

HSP/Unifesp e no Distrito de Saúde de Vila Maria. 
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Além disso, o aluno deverá ser capacitado para o suporte básico de vida e o 

treinamento, em laboratório de habilidades, de procedimentos essenciais em situações 

de emergência. 

Ênfase será dada ao desenvolvimento de habilidades de primeiros socorros para 

manutenção da vida em situações extra-hospitalares. 

Princípios básicos sobre primeiros socorros, ética e responsabilidade do 

socorrista serão contemplados, capacitando o aluno para o desenvolvimento de uma 

avaliação primária e secundária da vítima e intervenção como suporte básico de vida: 

parada cardio-respiratória e manobras de reanimação. 

Outras situações a que o aluno pode se expor e sua capacitação para uma 

intervenção efetiva devem incluir: conduta de urgência em ferimentos e hemorragias, 

queimaduras, lesões músculo-esqueléticas, desmaios, convulsão, dor precordial e 

ferimentos por animais peçonhentos. 

No segundo ano do curso, mantêm-se três períodos semanais, equivalendo a 

240 horas semestrais. A dimensão interação ensino-serviço-comunidade objetiva, 

a partir da discussão sobre as necessidades de saúde e a Epidemiologia, analisar a 

determinação e distribuição do processo saúde-doença de populações. 

Deve-se desenvolver tendo por eixo a interação e interdependência entre a 

doença manifesta no indivíduo - objeto de trabalho do médico - e a relação que 

indivíduos, grupos e classes sociais estabelecem entre si e com os serviços de saúde, 

com o sistema produtivo bem como o saber médico sanitário sobre as doenças. 

Os alunos entrevistarão usuários do complexo HSP/Unifesp para identificar suas 

concepções de saúde. Trabalhar-se-á com a questão da comunicação em situação de 

diferentes concepções de saúde problematizando-se a importância deste aspecto para 

a efetividade da ação médica. 

A seguir os alunos exercitarão a busca de informações (em todos os meios de 

comunicação acadêmicos ou não) e a construção de indicadores da situação de saúde 

de populações. As populações escolhidas - as dos Distritos de Vila Mariana, Vila Maria 

e Sacomã, permitirão relacionar desigualdades no perfil de morbimortalidade com as  
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condições materiais de vida desses Distritos. Esse módulo terminará com uma mesa 

redonda em que 3 alunos - escolhidos pelos demais - apresentarão o trabalho e 

discutirão questões relevantes com os Diretores dos 3 Distritos de Saúde. 

Posteriormente, já familiarizados com o perfil de mortalidade, os alunos irão 

trabalhar com três problemas escolhidos pelos professores - entre os listados no perfil 

de mortalidade de cada distrito - tendo por base o conceito de óbito evitável, 

magnitude, vulnerabilidade às ações de prevenção e tratamento, etc. Com os 

problemas identificados se discutirá causalidade, a inter-relação e possíveis 

mecanismos biológicos e sociais que intermedeiam os diferentes níveis de 

determinação: biológico (genético, molecular, etc), de grupos e, da sociedade. 

Finalizando o segundo ano os alunos elaborarão projetos de pesquisa para os 

problemas listados. O enfoque agora será problematizar um processo de pesquisa. O 

destaque será para a construção do objeto de trabalho, adequação do tipo de estudo 

para dar resposta a questão colocada, viabilidade e validade interna (viéses) do 

projeto de pesquisa. Haverá atividades de pesquisa bibliográfica na BIREME, 

entrevista com especialistas e discussão com monitores (alunos de pós-graduação em 

Epidemiologia). Finalizar-se-á com uma apresentação dos projetos de pesquisa e com 

o “summary” de cada grupo. 

Concomitantemente, visa-se familiarizar o aluno com questões relativas à sua 

opção profissional, tendo em vista situá-lo junto às diversas práticas envolvidas no 

exercício da medicina. 

Problematizar com o aluno sua opção profissional constituirá, assim, um 

primeiro passo e um recurso para a percepção do processo saúde-doença como 

socialmente produzido. 

A discussão do processo de implantação dos serviços de saúde no Brasil, sua 

diversidade e especificidade, por referência ao processo histórico de desenvolvimento 

da sociedade brasileira será enfatizado. 

Do ponto de vista didático, este conteúdo deverá ser trabalhado em grupos, daí 

a necessidade de dividir o total de alunos em três turmas, permitindo, assim, maior  
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envolvimento do aluno em relação à programação e melhor acompanhamento da 

classe por parte do professor. 

A dimensão habilidades e atitudes continuará aproximando o aluno do 

processo de comunicação, agora com ênfase na anamnese nas diferentes fases do 

ciclo vital (gestante, criança e adolescente, adulto e idoso contemplando as 

especificidades de gêneros). 

Concomitantemente, vivências ligadas às experiências de tornar-se médico e 

vivências dos alunos como pacientes (em consultas médicas ou hospitalizações) serão 

utilizadas, como campo de observação. Projeta-se visitas às enfermarias do complexo 

HSP/Unifesp com objetivo de realizar contatos que propiciem a observação dos 

aspectos emocionais favoráveis e desfavoráveis para o tratamento, envolvendo 

ambiente, paciente e equipe assistencial. 

A realização de trabalho de campo (pesquisas, entrevistas, confecção de 

material audiovisual, etc) em pequenos grupos envolvendo uma apresentação para 

toda a classe ao final do semestre abordando as temáticas: nascimento e constituição 

de um médico, ser médico no mundo em transformação, o processo de humanização 

da prática médica e outros constará da programação desta etapa. 

Projeta-se, também, oferecer condições para que o estudante de Medicina desta 

fase do curso se conscientize e esteja preparado para atuar como agente social de 

cuidado à saúde, inserindo-se em ações de promoção à saúde e prevenção de 

doenças por meio de práticas educativas junto à comunidade. 

Ainda neste eixo, no segundo ano, poderão ser incluídas disciplinas eletivas 

complementares a esta etapa da formação profissional que priorize as seguintes 

dimensões: 

1. Integração das ciências básicas com as ciências clínicas 

2. Humanização no atendimento médico 

3. A prática profissional no contexto dos serviços de saúde 

4. Educação em Saúde, Promoção, Vigilância 

5. Trabalho em equipe 
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O processo para as demais séries será mais detalhado a partir do 

acompanhamento da implantação do eixo nos dois primeiros anos do curso, 

sensibilizando e envolvendo progressivamente os docentes com a proposta. 

No  terceiro e quarto anos, a continuidade do processo de aproximação à 

prática, visando o conhecimento da fisiopatologia e diagnóstico  das doenças 

prevalentes na prática profissional do médico se dará através do ensino modular e em 

pequenos grupos já implantados. A correção das falhas atuais e o aperfeiçoamento do 

processo de integração com melhor articulação teoria e prática serão enfatizados.  

Uma ênfase interdisciplinar neste processo de aproximação progressiva deverá 

ser o princípio direcionador dos módulos. A reflexão sobre a prática profissional nas 

suas várias dimensões, estendendo sua complexidade no âmbito dos cenários de 

atendimento e das relações interpessoais e interinstitucionais, será a tônica de 

implantação deste eixo nesta etapa do curso. 

No quinto e sextos anos, a prática profissional passa a constituir o princípio 

do processo de formação com a aprendizagem a partir desta prática nos diferentes 

níveis de atenção e diferentes cenários de atendimento à população. A apropriação de 

uma prática competente técnica, humana, ética e socialmente comprometida dever 

ser objetivo principal a ser alcançado nestes seis anos de graduação. 

 

4.3.2. Problematização dos conteúdos a partir da prática profissional 

 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem se dá a partir da significação 

dos conteúdos pelo aluno e de que este deve manifestar disposição para a 

aprendizagem, a problematização a partir de situações práticas do cotidiano 

profissional deve desafiar o aluno a aprender e avançar. 

No nosso entender, a aproximação do aluno à prática profissional já nos 

primeiros anos deve motivá-lo à aquisição dos conhecimentos das ciências biomédicas 

(anatomia, biologia celular e molecular, bioquímica, fisiologia, microbiologia, entre 

outras).  



 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina 
Reitoria  

 

 
 

Rua Botucatu nº 740, 5º andar - Vila Clementino  -  CEP 04023-062 – São Paulo – Capital 
Telefones: 0xx11 – 5549 7699 / 5576 4177  -  Fax: 0xx11 – 5576 4313 

E.mail: reitoria@epm.br  
 

78

 

A partir de situações da realidade profissional, muitos conteúdos básicos podem 

ser desenvolvidos. Assim, tomando como exemplo um caso de paciente com 

septicemia, é possível discutir o processo de coagulação e fibrinólise, enfocando 

aspectos bioquímicos (conceito de enzima, síntese de proteína, entre outros), 

aspectos de biologia celular (composição do endotélio, papel da matriz extracelular, 

agregação celular), da biologia molecular (inibição da expressão de proteínas, 

mutação puntual, terapia gênica), da genética (doenças autossômicas, doenças 

ligadas ao sexo), da microbiologia (bactérias gram positivas e gram negativas, 

endotoxinas), da imunologia (sistema do complemento, expressão de linfocinas, 

leucotrienos), da farmacologia (modo de ação de drogas antitrombóticas, fibrinolíticas 

e anticoagulantes), da biofísica e da fisiologia (contração muscular, permeabilidade de 

membranas), da patologia clínica (métodos de avaliação da hemostasia). 

Esta estratégia não só integra os conteúdos básicos com os profissionalizantes, 

como é de grande importância na integração dos conteúdos dos módulos dos 

primeiros anos do curso médico. 

A partir de situações clínicas da realidade profissional é que devem ser 

desenvolvidos os conteúdos teóricos necessários para o entendimento desta realidade. 

O ensino médico tem se pautado pelo conceito de que é preciso primeiro 

aprender a teoria, para depois se passar à prática. A mudança curricular proposta nos 

desafia, sempre que possível, a inverter esta ordem, partindo da prática, onde 

inicialmente o aluno observará a atuação do profissional e gradativamente terá 

participação mais ativa, problematizando sobre as situações com que se defronta,: a 

doença, a comunicação com o paciente, as dificuldades diagnósticas, a aderência do 

paciente ao tratamento, a atuação da equipe multiprofissional, e muitas outras.  

A metodologia problematizadora pode ser aplicada, por exemplo, no ensino da 

Semiologia, onde o aluno pode ser, inicialmente, apresentado a um doente com 

icterícia, e a partir deste dado explorar alguns aspectos do exame físico geral (que 

locais examinar para verificar se há icterícia? A luz pode influenciar o exame? ), 

exame físico especial (palpação abdominal, fígado),  fisiopatologia (o que causa a  
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icterícia? Obstrução de vias biliares? Inflamação?), patologia clínica (como estão as 

bilirrubinas? E as enzimas hepáticas?), e terapêutica (como tratar? Por que não se 

pode ingerir bebida alcoólica quando se está com hepatite?). 

Nos módulos de sistemas e aparelhos, no 3º e 4º anos, a participação dos 

alunos nas atividades práticas, principalmente ambulatoriais deve aumentar, o que 

propiciará ainda mais o uso da problematização.  

Partindo de situações encontradas em atendimentos realizados por eles 

mesmos, espera-se que os alunos encontrem motivação para buscar mais 

informações sobre o conteúdo de cada módulo.  

Tomando como exemplo o diabetes mellitus: ao invés de terem aulas teóricas 

sobre os diferentes tipos de diabetes, suas complicações e tratamento, pode-se 

propor que os alunos atendam os pacientes do serviço de diabetes pela manhã, e a 

partir dos problemas encontrados que despertaram seu interesse, desencadeiem a 

discussão com o professor à tarde. 

O professor poderá indicar uma bibliografia básica, orientar e estimular a busca 

dos alunos por mais informações,propondo por exemplo, que estes dividam as 

questões que surgiram entre eles, para organizar as discussões ao longo do período 

do módulo.  

Novos temas para a problematização poderão surgir ao longo do módulo, e os 

alunos poderão ser estimulados a organizar e apresentar os resultados obtidos na sua 

busca de informações para o grupo e o professor.  

É importante salientar que não se trata apenas de buscar e reproduzir 

informações encontradas em diversas fontes, como num trabalho de colagem, mas de 

apresentar o resultado do estudo, isto é, a compreensão adquirida com as 

informações obtidas e a experiência da prática. 

A oportunidade de realizar diversos atendimentos e intervenções práticas, 

discutir com os colegas e professores as diferenças e semelhanças entre esses 

atendimentos e comparar as informações obtidas na literatura com a prática, fazem 

desta fase do curso médico a base do aprendizado profissional. 
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O uso da metodologia da problematização nesta etapa da formação, com a 

inversão da sequência teoria-prática, irá tornar o aprendizado ainda mais efetivo e 

significante, além de acrescentar ao seu aspecto cognitivo às dimensões humanísticas 

(relacionamento com o paciente, colegas, professores e outros profissionais da saúde) 

e social (contexto do sistema de saúde SUS, problemas de adesão ao tratamento por 

questões econômicas, determinantes sociais no processo saúde-doença, dentre 

outros). 

Priorizará, assim, sempre que possível, a observação-ação-reflexão na qual os 

alunos serão apresentados a uma dada realidade e a parti daí a problematização dos 

conteúdos teóricos necessários para o entendimento desta realidade. 

 

4.3.3. Implantação da Interdisciplinariedade 

 

No interior dos módulos propostos, pretende-se implementar diferentes formas 

de integração, adaptáveis às suas especificidades: interface de conteúdos de 

diferentes disciplinas para melhor entendimento de um problema; integração por 

temas; integração em torno de situações práticas cuja compreensão e avaliação 

requerem conhecimentos, habilidades e atitudes que não se localizam especificamente 

em uma disciplina e sim em várias. 

Assim, o trabalho já iniciado de integração nos módulos vigentes será 

intensificado, clareando os objetivos comuns às várias disciplinas que os compõem e 

elaborando estratégias mais eficientes de planejamento participativo, 

desenvolvimento coletivo e avaliação integrada. 

Importante registrar que o que foi exposto até aqui evidencia, claramente, que 

não se trata de diluição das disciplinas e sim de novas maneiras de articulá-las na 

perspectiva de criar situações de aprendizagem que sejam significativas para o 

processo de formação profissional. 
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4.3.4. Estímulo à produção do conhecimento pelo aluno 

 

O trabalho em pequenos grupos e a problematização serão os pilares do 

processo de construção ativa do conhecimento pelo próprio aluno. 

A ênfase nas aulas expositivas será cada vez menor, sendo substituída pelas 

discussões em pequenos grupos, preleções dialogadas, estudos dirigidos e estímulo ao 

raciocínio e à busca independente em diferentes cenários de estudo (bibliotecas, 

laboratórios de informática e de habilidades, pesquisa. dentre outros). 

A manutenção e o estímulo à iniciação científica devem ser continuamente 

aprimorados, possibilitando a aprendizagem por descoberta e valorizando a 

curiosidade, a pesquisa e o questionamento. 

 

4.3.5. Aprimoramento da política de avaliação, tornando-a mais 

abrangente e formativa, incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes 

 

Entendida como um processo dinâmico que acompanha o desenvolvimento das 

práticas educativas com vistas ao aprimoramento do processo ensino/aprendizagem, 

projeta-se: 

1. Continuidade e ampliação do caráter multidimensional da avaliação, 

abrangendo o currículo, o ensino/docente e a aprendizagem/aluno. 

2. Implementação da modalidade formativa de avaliação nos módulos, 

possibilitando o acompanhamento contínuo e a tomada de decisão. 

3. Discussão e planejamento coletivo dos critérios, instrumentos e práticas 

avaliativas da aprendizagem dos alunos pelos docentes que atuam nas 

disciplinas componentes do módulo. 

4. Discussão do resultado do processo avaliativo com os alunos no âmbito dos 

módulos, visando a dimensão transformadora do processo. 

5. Elaboração de critérios, elaboração e aplicação de instrumentos para a 

avaliação das atividades de ensino dos docentes na graduação. 
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6. Análise crítica, manutenção e aprimoramento do Teste do Progresso como 

uma matriz de crescimento cognitivo dos alunos ao longo do curso. 

7. Implantação de um programa de avaliação de habilidades e atitudes.  

 

4.3.6. Ampliação de recursos educacionais para a auto-aprendizagem 

 

Como já vem ocorrendo, o Espaço Pró-Aluno será mantido, estimulando a busca 

pela construção ativa do conhecimento por meio da auto-aprendizagem e do estudo 

independente. 

Além dos Laboratórios de Informática e dos ambientes informatizados nos 

espaços de atendimento localizados no Complexo Unifesp/HSP, projeta-se uma 

ampliação desta oferta nos diversos cenários onde os alunos atuarão nesta nova 

proposta curricular, como no PIDA-Embu, Distritos de Saúde Escola (Sacomã e Vila 

Maria) e Centro de Saúde Vila Mariana, interligados ao site da UNIFESP, com acesso à 

Unifesp Virtual. 

Nestes cenários serão implantadas, também, bibliotecas com livros básicos das 

clínicas, buscando configurar possibilidades efetivas de aprendizagem e estudo.  

Priorizar-se-á, ainda, revisão e, se necessário, ampliação da disponibilização dos 

diversos laboratórios da UNIFESP para o estudo independente dos alunos.. 

 

4.3.7. Ampliação dos cenários de ensino-aprendizagem 

 

A integração da proposta curricular com o sistema de saúde, incluindo a atuação 

nos níveis primário e secundário do sistema deverá ser a estratégia de 

desenvolvimento das diversas propostas do eixo de aproximação progressiva à 

prática. Assim, com a incorporação dos Distritos de Saúde Escola do Sacomã e Vila 

Maria e manutenção/ampliação do PIDA-Embu e Centro de Saúde Vila Mariana 

ampliam-se os cenários de ensino-aprendizagem na graduação. 

Concomitantemente, a ampliação/aprimoramento de cenários de 

ensino/aprendizagem  no  âmbito  da  própria  Universidade, como  o  Centro Alfa  de 
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Atendimento, o Centro Alfa de Habilidades e os Laboratórios de Informática são 

conquistas a serem consideradas nesta nova proposta pedagógica. 

Estes cenários estão mais detalhados no capítulo V do presente projeto. 
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V- Cenário de Práticas  

 

Neste item serão abordados dois aspectos: a diversificação dos cenários no 

processo de ensino/aprendizagem e a abertura dos serviços de saúde ao SUS.  

 

5.1. Situação atual 

O Hospital São Paulo está inserido no SUS. Desde a criação da Escola Paulista 

de Medicina, hoje Unifesp-EPM, representou o principal campo de práticas na 

graduação e pós-graduação lato e stricto sensu. A qualificação do corpo de 

profissionais, equipamentos e estrutura conferem ao Hospital São Paulo a 

característica de um hospital de complexidade terciária e quaternária, hoje não mais 

restrito ao seu edifício central. (Documentos 18 e 19). Considerando que a cidade de 

São Paulo dispõe de outros serviços de alta complexidade e especificidade, 

universitários ou não, a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, juntamente com 

esses serviços definiu uma regionalização e um sistema de referência para diferentes 

áreas (trauma, oncologia, neurocirurgia, etc.) Essa regionalização e os mecanismos de 

referência e contra-referência tendem a se operacionalizar com maior ou menor 

eficiência, na dependência também da organização dos demais serviços hospitalares e 

da rede básica de saúde.  

A ampliação dos serviços hospitalares na Região Metropolitana de São Paulo 

com a criação de 13 hospitais com cerca de 200 leitos cada um, nos últimos três anos 

(todos do Estado, sob gestão de Organizações Sociais de Saúde, portanto com 100% 

de leitos SUS), tem contribuído para que se definam melhor as competências e o 

redirecionamento da demanda, visando ao melhor atendimento à população e 

garantindo o acesso em todos os níveis de complexidade, considerando-se as 

necessidades de saúde e o perfil epidemiológico da população. 

Nos últimos cinco anos observou-se uma grande expansão das atividades de 

ensino e assistência em serviços externos ao Hospital São Paulo. A complexidade 

progressiva  desse  hospital, bem como  mudanças significativas nos serviços públicos 



 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina 
Reitoria  

 

 
 

Rua Botucatu nº 740, 5º andar - Vila Clementino  -  CEP 04023-062 – São Paulo – Capital 
Telefones: 0xx11 – 5549 7699 / 5576 4177  -  Fax: 0xx11 – 5576 4313 

E.mail: reitoria@epm.br  
 

85

 

de saúde a partir da criação do SUS, evidenciaram a inadequação em se manter o 

ensino de graduação e na residência médica, na área hospitalar, exclusivamente 

nesse hospital. Considerou-se fundamental uma aproximação do aluno e residentes 

aos serviços que permitissem uma formação mais geral, de qualidade. Uma outra 

questão refere-se à maior articulação com o SUS e às possibilidades de desenvolver 

novos modelos de assistência e gestão de serviços de saúde. 

Assim, foram firmados convênios com a Secretaria da Saúde do Município de 

São Paulo (1994) e Secretaria do Estado da Saúde (1999-2001), visando à gestão 

desses hospitais pela Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) 

– entidade filantrópica mantenedora do Hospital São Paulo – favorecendo o 

desenvolvimento de atividades de ensino, assistência e pesquisa em hospitais gerais 

da cidade de São Paulo (Hospital Vila Maria) e em outros municípios da Região 

Metropolitana de São Paulo (Embu e Taboão da Serra – Hospital Pirajussara, Cotia – 

Hospital Odair Pedroso e outros). O convênio com o Hospital Vila Maria representou 

um grande avanço para o curso de graduação médica da Unifesp-EPM, sendo que, 

hoje, 35% da carga horária da 6ª série se desenvolve nesse hospital. Quanto à gestão 

dos hospitais da Região Metropolitana de São Paulo não resultou, ainda, em mudanças 

diretas para a graduação, porém, tem sido importante campo de estágio para 

residência médica de várias áreas. Esses serviços integram a rede hospitalar da 

Região Metropolitana de São Paulo e as vagas são controladas pela Central de Vagas 

da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, além de se integrarem ao sistema de 

referência e contra-referência com os outros serviços dos municípios, onde esses 

hospitais se localizam (prontos-socorros e unidades básicas de saúde). No que se 

refere ao Hospital Pirajussara, mais especificamente, neste ano de 2002, um 

representante do hospital passou a integrar a Conselho Municipal de Saúde, com o 

objetivo de aproximar esse serviço da secretaria Municipal e comunidade. A 

articulação com a rede municipal de saúde vem ocorrendo desde que se iniciaram 

suas atividades. Os encaminhamentos para os ambulatórios de especialidades,  
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exames subsidiários, diagnósticos por imagem e para internação são realizados 

diretamente das UBSs e PSs do município.  

 

5.1.1. Programa de Integração Docente-Assistencial do Embu (PIDA-Embu) 

Pediatria/5ª série: 8,5% da carga horária da série. (Documentos 33, 34, 35 e 

36). 

A atuação da Unifesp-EPM no PIDA-Embu ocorre em vários níveis – na 

assistência realizada nas UBSs, ao compor as equipes técnicas da Secretaria Municipal 

de Saúde (participando e organizando cursos e programas de educação permanente 

para profissionais da saúde, professores, atendentes de desenvolvimento infantil, na 

comunidade, conselheiros) na representação em conselhos gestores de cada UBS e na 

representação no Conselho Municipal de Saúde, desde sua criação em 1991.  

As atividades de ensino na graduação (desde a década de 1970) vêm sofrendo 

modificações visando uma adequação às mudanças contínuas dos serviços de saúde. 

No momento, os alunos do curso médico, no internato, em estágio (pediatria) de 4 

semanas em período integral (160 horas), atuam em duas unidades básicas de saúde 

realizando consultas agendadas (puericultura, doenças crônicas) e não agendadas 

(demanda espontânea, com o papel de retaguarda médica do acolhimento da 

unidade), sob supervisão docente e/ou profissionais da Unifesp-EPM. Desenvolvem 

uma atuação em escolas de ensino fundamental em educação em saúde (atividades 

em sala de aula com crianças e reunião com pais) e realizam visitas domiciliares de 

casos identificados nas consultas (mães adolescentes, crianças desnutridas, recém-

nascidos de risco, etc.). Realizam um trabalho de morbidade em serviços de saúde 

orientado por docentes dos departamentos de Informática em Saúde (DIS) e de 

Pediatria referente aos casos atendidos por eles nas duas unidades. Como parte do 

programa, além de seminários sobre temas de pediatria e saúde pública, têm um 

encontro por semana para discussão sobre relação médico-paciente, considerando as 

vivências durante o estágio. No atendimento de puericultura ocorre uma avaliação do 

desenvolvimento da linguagem por alunos de fonoaudiologia (sob supervisão de 
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docentes e/ou profissionais da Unifesp), simultaneamente, constituindo importante 

espaço de troca de informações entre alunos e profissionais das duas áreas. A rede 

básica de saúde do município constituída por nove UBSs, dois pronto-socorros e um 

hospital geral (Hospital Pirajussara) apresenta-se com grande potencial para 

desenvolvimento de atividades nas demais áreas clínicas – saúde da mulher e do 

adulto. Entretanto, mesmo com grande potencial para desenvolvimento de atividades 

de ensino, assistência e pesquisa nessas áreas e na saúde coletiva (planejamento, 

epidemiologia, por exemplo) durante todos esses anos não foi possível incluir os 

departamentos/disciplinas de ginecologia, obstetrícia, clínica médica e medicina 

preventiva (este com seus vários setores – ciências sociais em saúde, planejamento e 

epidemiologia).  

Um aspecto que muito avançou na década de 1990 foi a criação de equipes 

multiprofissionais no desenvolvimento de programas voltados às novas demandas em 

saúde da criança, como o Projeto Desenvolver (voltado a crianças com risco para 

atraso de desenvolvimento e crianças com atraso já estabelecido, demanda esta que 

tem aumentado em função da maior sobrevivência de recém-nascidos prematuros) e 

o Ambulatório de Dificuldades Escolares. Esses dois programas, que constituem 

referência para o município como um todo, foram planejados e organizados com 

ampla participação da Secretaria Municipal de Saúde e dos profissionais da rede 

básica do município e favoreceram a articulação com outros setores, em especial a 

educação, à medida que a inclusão é uma das decorrências desse tipo de trabalho. As 

atividades não se restringem ao atendimento na unidade básica de saúde e trazem 

como desdobramentos uma atuação nas escolas junto aos pais e professores e na 

comunidade. De forma continuada, são realizadas avaliações desses programas, 

adequações e encontros para capacitação dos profissionais.  

Tem sido expressiva, também, a articulação com outras instituições, sobretudo 

com alguns departamentos da Faculdade de Saúde Pública da USP – Departamento de 

Práticas em Saúde Pública e Epidemiologia, que incluíram o desenvolvimento de 

projetos conjuntos financiados por órgãos de fomento à pesquisa. 
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Consideramos que a agilidade da administração municipal favorece o 

desenvolvimento de um trabalho na saúde, intersetorial e com a comunidade. Além 

disso, o município conta, desde 1999, com o Hospital Pirajussara como referência, 

permitindo uma atenção integral à população, o que anteriormente era referido como 

grande impedimento para a inclusão das demais áreas clínicas. A atuação na rede 

básica restrita à pediatria no internato da Unifesp-EPM não tem contribuído para a 

formação do aluno quanto à sua percepção sobre o potencial de resolubilidade da 

unidade básica de saúde, além de não permitir o desenvolvimento de atividades que 

ultrapassem os limites da consulta individual. Os serviços públicos de saúde da Região 

Metropolitana de São Paulo apresentaram grande expansão nos últimos anos e 

constituem importante mercado de trabalho para os médicos, sobretudo das áreas 

gerais. A falta de vivência prática na rede básica de saúde dificulta a compreensão da 

estruturação desses serviços, inclusive para a prática hospitalar desses profissionais.  

 

5.1.2. CS Vila Mariana - gestão e ensino de graduação (Ginecologia, 

Obstetrícia, Pediatria - 4ª série): 12,5% da carga horária da série; (Medicina 

Preventiva - 5ª série): 8,5% da carga horária da série. (Documentos 37, 38, 39 

e 40). 

O Centro de Saúde Vila Mariana é uma unidade de grande porte e, hoje, se 

apresenta com características de unidade básica de saúde e de ambulatório de 

especialidades. Para a atenção básica o critério de matrícula é: mora, trabalha ou 

estuda na área de abrangência, o que, pelas características da região com muito 

comércio, escolas, empregados domésticos, representa um grande contingente 

populacional. Uma outra característica é a demanda de idosos (o DS Vila Mariana é o 

distrito da cidade de São Paulo com maior proporção de idosos).  

A proximidade do CS Vila Mariana com a Unifesp favoreceu muito a inclusão de 

outros departamentos clínicos como a pediatria, a ginecologia e a obstetrícia, que 

antes desenvolviam atividades práticas na 4ª série nos ambulatórios e enfermarias do  
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Hospital São Paulo. O convênio com o CS Vila Mariana teve como decorrência 

direta uma mudança curricular com a criação do Módulo de Atenção Integral à Saúde 

da Criança e da Mulher, agregando, ainda, os setores de Ciências Sociais em Saúde, 

Psicologia Médica, Nutrição e Saúde Mental da Criança. Toda atividade prática desse 

módulo é realizada no CS Vila Mariana. A unidade reúne condições (consultórios e 

grande demanda) para a inclusão da clínica médica permitindo ampliar para a atenção 

integral à saúde, não limitando-se à mulher e à criança.  

 

5.13. Distrito de Saúde-Escola Sacomã e Distrito de Saúde-Escola Vila Maria. 

(Documentos 41, 42, 43, 44 e 45). 

O DS Sacomã, hoje, possui 9 UBSs e um pronto-socorro. Em uma das UBSs 

atuam 4 equipes de PSF. Conta, também, com m hospital geral – Hospital Heliópolis. 

O DS Vila Maria conta com 12 UBSs, sendo que em duas delas atuam 4 equipes do 

PSF, portanto, são 8 equipes no total. O Hospital Municipal Vereador José Storopolli 

(Vila Maria), gerenciado pela Unifesp-EPM desde 1994, encontra-se nesse distrito. 

No DS Sacomã são desenvolvidas atividades curriculares com alunos da 1ª e 3ª 

séries, a partir dos Módulos Saúde Coletiva I e II - Setor de Planejamento em Saúde 

do Departamento de Medicina Preventiva. Embora essas atividades estejam sendo 

realizadas desde 1999, as possibilidades de uma atuação integrada nesses dois 

distritos deverão ser implementadas a partir da assinatura dos convênios (2001), 

como distritos escolas, e devido à reorientação política com a nova administração da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, assumida em janeiro de 2001. A situação anterior 

inviabilizava qualquer proposta de integração e desenvolvimento de uma atuação em 

área de abrangência definida, considerando perfil epidemiológico, participação da 

população. As atividades de ensino, nesses dois distritos, ainda são restritas, 

considerando o potencial de suas unidades que, hoje, encontram-se reestruturadas 

comportando uma ampliação das atividades de ensino conforme proposto no modelo 

pedagógico.   
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5.14. Hospital Vila Maria. (Documentos 46, 47, 47 e 48). 

O ensino na graduação está sendo desenvolvido da seguinte forma: 

Ginecologia/Obstetrícia - enfermaria, centro obstétrico/5ª série: 8,5% da carga 

horária da série; Clínica Médica - enfermaria/6ª série: 8,5% da carga horária da série; 

Clínica Cirúrgica - enfermaria/6ª série: 8,5% da carga horária da série; Pediatria - 

neonatologia e enfermaria/6ª série: 17% da carga horária da série.  

O potencial de ensino do Hospital Vila Maria tem sido bem explorado. Foram 

criadas condições no local para a auto-aprendizagem como biblioteca e acesso à 

internet. Um dos pontos frágeis do Hospital era a falta de articulação com a rede 

básica de saúde, o que deverá ser superado, a partir de agora, com a reorganização 

dos serviços municipais e com o Distrito de Saúde-Escola, abrindo um novo campo de 

ensino e pesquisa.  

 

5.15. Hospital Pirajussara. (Documentos 49, 50, 51 e 52). 

O Hospital Pirajussara é referência para rede básica de saúde do Embu. Trata-

se, portanto, de importante campo de ensino, assistência e pesquisa reunindo 

características de um sistema local de saúde. O Hospital São Paulo completa esse 

sistema, constituindo a referência terciária e quaternária. No momento, apenas 

residentes e alunos (ligas acadêmicas) atuam nesse hospital, mas é grande seu 

potencial, sobretudo no internato com o objetivo de complementar as atividades 

realizadas na rede básica de saúde. 

 

5.16. Centro Alfa de Atendimento/Unifesp-EPM. (Documento 17). 

As atividades de ensino ocorrem: na 5ª série: 8,5% da carga horária da série e 

na 6ª série: 8,5%.  

Durante o processo de reformulação do ensino médico para implantação do 

currículo nuclear e, em particular do internato, foi amplamente discutida a importância  
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do resgate da relação médico – paciente, da visão holística do paciente e, sobretudo, 

da necessidade de proporcionar ambientes de atendimento que favorecessem a 

prática médica, considerando-se essas preocupações. Assim, foi criado o Centro Alfa 

de Atendimento, buscando implantar um novo modelo pedagógico no ensino médico, 

que representasse o compromisso ético com aluno, docente e comunidade.  

O Centro Alfa está instalado em um sobrado com 390 m2 e inclui: recepção, sala 

de espera com televisão (vídeos educativos), 15 consultórios clínicos, consultório de 

ginecologia, posto de enfermagem e de coleta de exames laboratoriais, centro 

cirúrgico para pequenas cirurgias, sala de discussão de casos e equipamentos 

biomédicos especializados (microscópio, colposcópio, desfibrilador, eletrocardiograma, 

oftalmoscópio, entre outros). Os consultórios estão equipados com estações de 

trabalho interligadas à Rede Acadêmica da Unifesp-EPM e à Internet, possibilitando a 

utilização de recursos de pesquisa médica, tanto para apoiar o aluno de medicina, 

como o preceptor que o supervisiona. Desde 1997, os alunos já vivenciavam 

experiência semelhante no Ambulatório Geral de Pediatria do Hospital São Paulo 

(consultórios com computador e programas de apoio à decisão).  

Durante todo o tempo, os alunos contam com 3 preceptores de clínica médica, 

bem como preceptor de psiquiatria e de ginecologia, 2 auxiliares de enfermagem, um 

técnico em informática. A participação efetiva da enfermagem permite a realização de 

curativos simples e a administração de medicamentos por via endovenosa e intra-

muscular, como também contribui sobremaneira para a humanização do atendimento 

prestado e para o trabalho em equipe multiprofissional. Exames bioquímicos de 

sangue, urina, fezes, anátomo-patológico, eletrocardiograma são colhidos e alguns 

realizados no próprio centro como apoio ao diagnóstico. Os pacientes são previamente 

agendados para cada aluno, estimulando o vínculo e a responsabilização. Há 

incentivo, também, à busca ativa de conhecimento pelo aluno, o que em muito é 

favorecido pela estrutura presente no Centro Allfa e estímulo dos preceptores. 
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5.2. Situação Possível - Imagem-objetivo  

Os serviços (PIDA-Embu e Hospital Pirajussara; DSE Vila Maria e Hospital Vila 

Maria; CS Vila Mariana; DSE Sacomã) já apresentam uma relação institucional com a  

 

Unifesp-EPM (convênios firmados), e têm dentro de seu objetivos o desenvolvimento 

de ensino, assistência e pesquisa. Em alguns desses serviços já estão sendo 

desenvolvidas atividades na graduação do curso médico e demais cursos da Unifesp-

EPM e de outras instituições, educação permanente e pesquisa, articulados aos 

gestores das instituições envolvidas. Assim, projeta-se:  

• Dar continuidade e aprimorar a regionalização dos serviços terciários e 

quaternários do estado de São Paulo na qual o Hospital São Paulo, 

juntamente com outros serviços desse porte, tem importante papel. Esse 

processo tende a se tornar mais ágil à medida em que se reestruturem os 

serviços de saúde do município de São Paulo 

• Manter e aprimorar as atividades de ensino, assistência, educação 

permanente e pesquisa desenvolvidas no PIDA-Embu, CS Vila Mariana, 

DS Sacomã e Hospital Vila Maria 

• Incorporar as unidades básicas de saúde dos distritos Sacomã e Vila 

Maria como novos cenários de práticas para o ensino na graduação, 

desenvolvimento de programas de educação permanente e pesquisas 

• Aprimorar o sistema de referência e contra-referência entre DS Vila Maria 

e Hospital Vila Maria 

• Ampliar o cenário já consolidado pelo PIDA-Embu e incorporar o Hospital 

Geral de Pirajussara, como cenário privilegiado de práticas de 

ensino/assistência para a graduação  
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5.3. Operações visando à mudança  

• Inserir o aluno nos diferentes cenários, visando à aproximação à 

prática profissional, com início das atividades na primeira série do 

curso 

• Readequar os módulos e estágios do internato, visando à ampliação 

de sua atuação na rede básica de saúde nas áreas de atenção à saúde 

do adulto e da mulher 

• Criar mecanismos para ampliar o envolvimento dos gestores 

municipais e estaduais dos serviços conveniados com a Unifesp-EPM 

(PIDA-Embu e Hospital Pirajussara; DSE Vila Maria e Hospital Vila 

Maria; CS Vila Mariana; DSE Sacomã), com a participação dos 

mesmos nas diferentes oficinas e seminários de planejamento das 

ações propostas nos itens anteriores.  

• Desenvolver de forma contínua e participativa o planejamento e a 

avalição das atividades de ensino, pesquisa e educação permanente 

(setores da universidade, serviços de saúde e comunidade), visando à 

adequação das propostas ao contexto vivenciado. 
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VI- Orientação Teórica 

 

A produção de conhecimento segundo as necessidades do Sistema Único de 

Saúde – SUS e a adequação da Pós-Graduação e oferta de Educação Permanente 

constituem os vetores contemplados neste eixo do projeto. 

 

6.1-Situação atual e fatores facilitadores  

 

Como anteriormente descrito (capítulo II), a Unifesp tem se caracterizado como 

um centro de referência na produção do conhecimento científico na área da saúde, 

tanto na pesquisa biomédica como na pesquisa clínica. 

Esta produção de conhecimento tem seu desdobramento no atendimento à 

saúde, nos seus diferentes níveis de complexidade no âmbito do SUS. 

A aproximação e a integração da Universidade com a rede de serviços, nestes 

últimos anos, bem como suas experiências anteriores, constituem fatores 

facilitadores, visando ao aumento da produção de conhecimento segundo as 

necessidades do SUS. Por outro lado, apresenta um grande potencial para a formação 

de recursos humanos pós-graduados para o trabalho na rede dos serviços de saúde, 

bem como para o desenvolvimento de recursos humanos por meio de um programa 

mais efetivo de educação permanente. 

A articulação da Unifesp-EPM com a rede pública de serviços de saúde remonta 

à década de 70. Assim, desde esse período, a Universidade vem atuando no município 

de Embu, junto à rede de serviços públicos. Esta relação está firmada em Convênio, 

renovado em 1998, entre a prefeitura do Embu e a Unifesp-EPM (Convênio P.M.T. 

Embu, 08/09/1998), que tem como finalidade: 

“(...) o fortalecimento do SUS e a melhoria da atenção à saúde da população, 

do ensino e da pesquisa no campo da saúde coletiva, mediante a estruturação, 

manutenção, implementação e incrementação do  Programa de Integração Docente- 
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Assistencial (PIDA-Embu), abrangendo os serviços de saúde da Rede Pública do 

Município de Embu (...)” 

 

Entre os objetivos deste convênio, salienta-se: 

 

- integrar recursos da Unifesp e da Secretaria de Saúde do Município de 

Embu, (...), visando à utilização racional, à potencialização dos recursos 

financeiros, humanos e de materiais, disponíveis no Município de Embu; 

- (...) oferecer treinamentos e reciclagens para profissionais da rede pública 

municipal de serviços, com capacidade crítica de compreensão do processo 

saúde-doença da população, com referencia à área de abrangência do 

Município; 

- desenvolver pesquisa, propor e avaliar modelos de atenção, no campo da 

Saúde Coletiva dentro das limitações e características socioeconômicas do 

Município; 

- desenvolver mecanismos formadores de profissionais médicos e não-

médicos que contemplem o perfil de necessidade do binômio população-

gestor municipal de saúde; 

- participar e desenvolver, em parceria com a Secretaria, de atividades 

assistenciais em saúde”. (Documento 34). 

 

Esta é uma das experiências mais características e bem sucedidas de 

articulação da Instituição com os Serviços de Saúde e com a comunidade, 

contemplando os vetores deste eixo do Projeto. 

Como anteriormente descrito, a capacidade do PIDA-Embu em desenvolver 

projetos e pesquisas na área da criança, com perspectiva da integralidade, numa 

abordagem interdisciplinar e multiprofissional, articulada com o Sistema Local de 

Saúde, é reconhecida, tanto na comunidade científica (publicações e participações em 

congresso), como por outros municípios da região. Desde o final da década de 1980 e  
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durante toda a década de 1990 foram desenvolvidos programas de educação 

permanente mais intensamente na área da saúde da criança e adolescente e também 

nas áreas da saúde da mulher (o que levou a um projeto colaborativo com 

reformulação da assistência pré-natal no município) e do adulto, contando-se para 

essas atividades com os docentes da UNIFESP-EPM não diretamente ligados ao PIDA-

Embu. No 2° semestre de 2001, participamos da organização do Curso de 

Aprimoramento Médico - "O Médico e os Cuidados Integrais à Saúde" em parceria com 

a Secretaria Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra, promovido também pelas 

Secretarias de Saúde de Juquitiba, Embu Guaçu, São Lourenço da Serra, Embu, 

Taboão da Serra e Vargem Grande, que contou com a presença de cerca 100 

profissionais da região. 

No que se refere à produção de conhecimento nos últimos 15 anos, é 

significativo o número de trabalhos publicados e teses relacionadas às práticas, 

avaliação de serviços, incluindo equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde no 

planejamento e desenvolvimento de vários desses projetos. 

Neste sentido, 27 teses de Mestrado, 5 teses de Doutorado e 2 teses de Livre 

Docência foram produzidas, tomando como objeto de pesquisa este projeto. Estas 

pesquisas enfatizaram atenção básica à saúde, programas de assistência à saúde, 

epidemiologia, avaliação de programas, políticas locais de saúde, dentre outros 

(Documento 72). 

A partir de 2001, a nova administração municipal de São Paulo prioriza a 

implantação do SUS e reorganizou sua rede básica em 41 Distritos de Saúde, abrindo 

a possibilidade de interação com as universidades. Essa relação, no âmbito da 

Unifesp-EPM, foi consubstanciada na assinatura dos Termos de Convênios 29 e 

30/2001, firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo SMS-SP e esta 

Universidade, implantando os Distritos de Saúde-Escola do Sacomã e Vila Maria (DSE 

– Sacomã e Vila Maria). 

Entre outros objetivos do convênio salientamos: 
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- A participação da Unifesp na gestão do Distrito de Saúde do Sacomã/Vila 

Maria; 

- A extensão das atividades de ensino e pesquisa da Unifesp para o âmbito do 

Distrito de Saúde Sacomã/Vila Maria;  

- A capacitação de recursos humanos da área de abrangência do Distrito de 

Saúde Sacomã/Vila Maria, em consonância com as diretrizes de SMS; 

- O desenvolvimento de modelos inovadores de gestão, assistência e 

avaliação de serviços (...).” (Documentos 42 e 45). 

 

O Projeto Xingu é outro exemplo de integração da Universidade com a 

comunidade que resulta em atividades de educação permanente e em produção de 

conhecimento relacionada à atenção básica, avaliação de protocolos clínicos e analises 

de custo-benefício. 

Este programa tem possibilitado o desenvolvimento de inúmeros trabalhos 

científicos com publicação em periódicos de circulação nacional e internacional, assim 

como livros, capítulos de livros e teses de Mestrado e Doutorado. (Documento 61). 

O conjunto dos programas de pós-graduação stricto sensu da Unifesp-EPM pode 

ser caracterizado como especializado e direcionado para especialidades médicas e 

biomédicas. Entretanto, alguns programas de pós-graduação da Instituição 

apresentam linhas de pesquisa que se aproximam da produção de conhecimento mais 

voltadas para os estudos populacionais, sociais, de avaliação de serviços; portanto, 

mais ligadas às necessidades de saúde da população. Como exemplo, podem-se citar 

os estudos desenvolvidos nos programas de pós-graduação ligados às Disciplinas de 

Epidemiologia (Departamento de Medicina Preventiva), de Pediatria Geral e 

Comunitária, de Nutrição e Metabolismo (Departamento de Pediatria), de Psiquiatria 

Social (Departamento de Psiquiatria), de Distúrbios da Comunicação Humana 

(Departamento de Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana) de 

Doenças Infecciosas e Parasitárias (Departamento de Medicina) e, ainda, aqueles 

realizados no Departamento de Enfermagem, em suas diversas Disciplinas. 
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Uma análise qualitativa das dissertações de Mestrado e teses de Doutorado 

defendidas nos últimos 5 anos (1997-2001) revelou que, num quantitativo de 2600 

trabalhos, 136 teses de Mestrado ou Doutorado (pouco mais de 5% do total) 

investigaram temáticas relativas à atenção básica e/ou avaliação de protocolos 

clínicos, gestão, custo-benefício e assemelhadas. 

Nestes trabalhos, objetos relacionados à promoção à saúde, educação para a 

saúde, saúde pública, epidemiologia, saúde indígena, saúde do idoso, saúde do 

escolar, saúde da criança, saúde da mulher, saúde ambiental e políticas de saúde 

foram investigados. 

Mais recentemente (2002), por meio do Programa de Mestrado 

Profissionalizante de Economia e Gestão em Saúde investigou-se temáticas como: 

“Proposta de um sistema de apuração de custo baseado na metodologia do 

gerenciamento de atividades”; “Avaliação das analises econômicas em home care 

para o idoso”; “ Análise de custos e recursos utilizados no tratamento de episódios de 

neutropenia febril em pacientes com leucemia”; “Implantação dos contratos de gestão 

celebrados entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e organizações sociais 

de saúde para o gerenciamento de hospitais públicos”. (Documento 73). 

Apesar de incipiente, este movimento da pós-graduação mostra um grande 

potencial de aumento, integrando de maneira mais efetiva a Universidade com o SUS.  

Em relação à pós-graduação lato sensu, os cursos de especialização e os 

programas de residência médica oferecidos pela Unifesp-EPM, também privilegiam a 

formação especializada.  

Observa-se, entretanto, a existência de cursos de especialização mais ligados 

ao campo da Saúde Coletiva/Pública em diferentes Departamentos/Centros da 

Instituição. 

Dentre outros, podemos relacionar: ”Educação em Saúde” oferecido pelo Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, “Enfermagem do Trabalho” e  

“Gerenciamento de Serviços de Enfermagem” (Departamento de Enfermagem),  

“Nutrição em Saúde Pública” e “Cuidados Primários em Saúde Mental” (Departamento  
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de Medicina Preventiva), “Nutrição em Saúde Aplicada à Prática Pedagógica”, 

“Nutrição em Saúde Pública”, “Nutrição Materno-Infantil”, “Saúde, Nutrição e 

Alimentação” e “Adolescência para Equipe Multidisciplinar” (Departamento de 

Pediatria), “ Psicologia da Saúde” e “ Serviço Social em Saúde Mental” (Departamento 

de Psiquiatria). (Documento 11). 

Mais especificamente, a Universidade conta, desde os anos 80, com o Programa 

de Residência Médica em Medicina Preventiva e Social, que hoje atravessa, como 

ocorre em outras escolas médicas, uma crise de demanda. 

Neste ano de 2002, iniciou-se o Programa de Residência Médica em Saúde da 

Família. 

Esta residência tem por objetivo a formação de recursos humanos voltada para 

atenção primária à saúde com enfoque numa prática médica geral e integral, centrada 

na família. Esta residência se desenvolve predominantemente em unidades de saúde 

vinculadas ao SUS, complementada na rede hospitalar da UNIFESP com a duração de 

dois anos, sendo gerenciada pela Pró-Reitoria de Extensão por meio de sua Comissão 

de Residência Médica. 

Cada residente se vincula a, aproximadamente 100 famílias. O programa 

contempla:  

- Atendimento ambulatorial geral a paciente das famílias vinculadas ao 

médico residente 

- Visitas domiciliares de promoção a saúde, prevenção e assistência 

- Acompanhamento de interconsultas a nível ambulatorial 

- Acompanhamento de pacientes internados 

- Plantões de urgências nas áreas de clínica médica, pediatria, 

tocoginecologia e cirurgia. 

- Epidemiologia e vigilância à saúde 

- Administração e planejamento de atividade à saúde 

- Atividades comunitárias, incluindo conselho de saúde  
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Recentemente, a Unifesp-EPM vem participando, juntamente com outras escolas 

médicas, do “Pólo de capacitação, formação e educação permanente para profissionais 

de saúde da família da região metropolitana da Grande São Paulo e Santos” da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com a realização de cursos de 

especialização em Saúde da Família.  

O Pólo de Formação, Capacitação e Educação Permanente em Saúde da Família 

da Região Metropolitana da Grande São Paulo e Santos, integrado à Coordenadoria de 

Planejamento de Saúde (CPS) da Secretária Estadual de Saúde de São Paulo (SES-

SP), é uma instância deliberativa, político-acadêmico-administrativa para o 

planejamento e desenvolvimento de atividades de formação, capacitação, educação 

permanente e especialização, referentes ao apoio a estratégias de organização do 

modelo assistencial do SUS, em particular aquelas relacionadas à implantação de 

programas de saúde de família e comunidade, em todos os seus níveis político-

administrativos, no âmbito da Região Metropolitana da Grande São Paulo (DIR ' s I, ll, 

lll, IV E V) e Santos (DIR XIX).  

Diante da necessidade e premência inequívocas dos serviços em qualificar 

recursos humanos, e a fim de consolidar as várias ações já executadas (sensibilização 

de gestores, capacitação das equipes de Saúde da Família, cursos de especialização, 

assessoria e consultoria, entre outras), o Pólo da Grande São Paulo e Santos, em 

consonância com as resultantes das discussões empreendidas pele Rede Estadual de 

Capacitação, Formação e Educação Permanente em Saúde da Família, prioriza a 

Proposta de Capacitação. Educação Permanente e Especialização em Serviço em 

Saúde da Família.  

Tem como objetivo estabelecer um processo de capacitação que possibilite a 

implantação efetiva da estratégia de saúde da família, gerando mudanças e práticas 

que contribuam para a reorganização da atenção básica e consolidação do SUS, 

objetivando sistemas de saúde que aliem qualidade técnica e humanização da atenção 

numa mão dupla entre ensino e serviço.  



 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina 
Reitoria  

 

 
 

Rua Botucatu nº 740, 5º andar - Vila Clementino  -  CEP 04023-062 – São Paulo – Capital 
Telefones: 0xx11 – 5549 7699 / 5576 4177  -  Fax: 0xx11 – 5576 4313 

E.mail: reitoria@epm.br  
 

101

 

Espera-se assim contribuir para o desencadeamento de uma nova dinâmica que 

deverá alavancar a construção dos Sistemas de Saúde Locais e Regionais, com a 

compreensão de que é nas comunidades que se inicia e tem continuidade a atenção à 

saúde das pessoas em ações que pressupõem vários níveis de complexidade.  

Sob supervisão direta do Pólo, é oferecido a profissionais já engajados no PSF, o 

curso de especialização em Saúde da Família. 

Outras experiências de formação de recursos humanos voltadas para o SUS, 

vêm sendo desenvolvidas a partir do projeto Unifesp Virtual, que engloba cursos à 

distância on line, discussão de casos clínicos, aulas e palestras, bem como  

desenvolvimento de material de apoio, produzidos pela Instituição, sob a coordenação 

do Departamento de Informática em Saúde. (Documento 15). 

Finalmente, a própria tradição institucional na pesquisa e a consolidação da pós-

graduação lato e stricto sensu, nas mais variadas dimensões da saúde, são fatores 

que facilitarão o desenvolvimento de um processo mais sistemático e articulado de 

produção de conhecimento segundo as necessidades do SUS, bem como de formação 

e desenvolvimento de recursos humanos para o trabalho em rede de serviços de 

saúde. Aliada a esta tradição identificam-se, também na Universidade, vários 

departamentos, disciplinas, setores e órgãos interessados nessa temática, nos 

diversos aspectos e facetas que abrange. 

 

6.2- Situação possível – Imagem-objetivo  

 

Mantendo a tradição institucional de centro de referência nacional em pesquisas 

clínicas e biomédicas, nas mais variadas e especializadas áreas da saúde, ampliar esta 

referência para a produção de conhecimentos orientados à atenção básica e aos 

serviços de saúde, incluindo investigações relativas aos sistemas de gestão, modelos 

assistenciais e políticas públicas, especialmente direcionadas às necessidades dos 

sistemas locais de saúde (Distritos de Saúde-Escola do Sacomã e Vila Maria, PIDA-

Embu e Centro de Saúde Lívio Amato (Vila Mariana), bem como do Hospital São Paulo  
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e dos hospitais conveniados (Vila Maria (Hospital Municipal Vereador José Storopolli) e 

Pirajussara). 

Ser um pólo de educação permanente, demandado a partir do conhecimento e 

atuação na realidade dos Distritos de Saúde-Escola do Sacomã e Vila Maria, do PIDA-

Embu, do Centro de Saúde Vila Mariana, bem como dos hospitais de Vila Maria e 

Pirajussara.  

Projeta-se, assim, uma ampliação de  sua missão institucional de formadora de 

recursos humanos pós-graduados, incorporando, de maneira mais freqüente, a 

atenção básica e as políticas públicas de saúde, como eixos privilegiados no processo 

formativo tanto da pós-graduação lato sensu como stricto sensu. 

 

6.3- Operações propostas 

 

• Ampliar e socializar a experiência já consolidada no Pida-Embu no tocante 

à integração com o serviço de saúde e com a comunidade com 

consequente produção de conhecimentos e desenvolvimento de recursos 

humanos para os demais cenários do sus envolvidos neste projeto. 

• Criação do Núcleo de Pesquisa e Educação Permanente em Saúde.  

 

Como um grupo multiprofissional, interdepartamental e interdisciplinar, este 

Núcleo estará vinculado à Reitoria da UNIFESP e será composto por: 1 representante 

da Pró-Reitoria de Graduação, 1 representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 1 

representante da Pró-Reitoria de Extensão, 1 representante da equipe de coordenação 

local do PROMED, 1 representante do Distrito de Saúde do Sacomã, 1 representante 

do Distrito de Saúde do Vila Maria, 1 representante do PIDA-Embu e 1 representante 

do Centro de Saúde de Vila Mariana. 

O Núcleo assume como objetivos: 
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• Realizar seminários e oficinas para o planejamento e discussão das ações 

que viabilizem/facilitem as imagens-objetivo propostas. 

• Identificar as necessidades dos sistemas locais de saúde (Distritos de 

Saúde-Escola do Sacomã e Vila Maria, PIDA-Embu e Centro de Saúde de 

Vila Mariana) e propor estratégias de educação permamente e investigações 

que possam transformar esta realidade. 

• Frente às necessidades, desenvolver interfaces com os Programas de Pós-

Graduação stricto sensu e lato sensu já existentes, visando sua 

potencialização para resposta à formação de recursos humanos pós-

graduados para o SUS (residência médica, especialização e programas de 

mestrado e doutorado). 

• Avaliar e acompanhar programa de educação permanente produzido a partir 

das necessidades dos serviços envolvidos no presente projeto 

• Estabelecer interface com as Pró-Reitorias de Pós-Graduação e Extensão 

para o estabelecimento de parcerias que viabilizem a captura de recursos 

externos e internos para a concretização das ações propostas. 
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VII- Estratégias e Recursos 
 

As estratégias para o desenvolvimento das ações propostas para os eixos deste 

projeto se apóiam no entendimento das suas dimensões técnicas e políticas, 

características de todo projeto de mudança no contexto institucional. 

Assim, a adesão dos segmentos envolvidos, tanto da Universidade como dos 

Serviços, é considerada fundamental para a concretização do processo.Algumas 

estratégias serão consideradas: 

1. Análise de experiências bem sucedidas de integração Universidade-

Serviços-Comunidade desenvolvidas na Instituição, socializando as 

dificuldades e possíveis alternativas encontradas para a implementação das 

ações. 

2. Desenvolvimento de foros de discussão a partir de experiências de 

reformulação curricular nas quais o movimento de mudança teve como 

princípios norteadores o equilíbrio entre a excelência técnica e a relevância 

social. Projeta-se o desenvolvimento de dois fóruns no primeiro ano de 

implantação do projeto (um por semestre). 

3. Continuidade da discussão sobre o Projeto em todas as instancias do 

Curso:Reitoria, Pró-Reitorias, Conselhos Superiores, Comissão Curricular do 

Curso Médico, Sub-Comissões do Curso Médico, Departamentos, Módulos, 

Disciplinas, Centro Acadêmico, Associação Atlética 

4. Planejamento participativo no detalhamento das ações, incluindo 

Universidade e Serviços. 

5. Implantação progressiva das ações considerando as especificidades dos 

setores/disciplinas/departamentos e, particularmente a experiência já 

acumulada 

6. Ampliação da discussão no interior dos Departamentos Acadêmicos visando 

a viabilização e início de implantação do projeto. 
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7. Esclarecimento da proposta do projeto aos funcionários dos Serviços, 

desencadeando um movimento de efetiva parceria nos cenários de práticas 

envolvidos no presente projeto. 

 

Para construção de alternativas que viabilizem as mudanças, as 

estratégias serão descritas considerando-se os eixos do projeto, os objetivos 

assumidos e as ações propostas. 

Parte-se do pressuposto de que o planejamento deste processo deve ser 

dinâmico e contínuo. Assim, o detalhamento das estratégias e seu desdobramento em 

recursos a serem utilizados, mostra-se mais minucioso de acordo com a proximidade 

de sua implementação. Para os semestres subsequentes, trabalha-se com princípios e 

estimativas que nortearão o projeto. 

 

A – Abordagem Pedagógica 

 

Para o primeiro semestre do projeto, as seguintes estratégias serão 

consideradas: 

1. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho com os docentes do primeiro ano 

do curso com o objetivo de detalhar as atividades propostas nesta etapa. 

Esta oficina será realizada em ambiente externo a Unifesp com o objetivo 

de propiciar uma maior mobilização dos participantes. 

2. Levantamento dos cenários de observação e discussão das diferentes 

possibilidades de atuação do médico 

3. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho com docentes objetivando a 

discussão, capacitação inicial e implantação do Sistema Tutorial de Ensino. 

4. Criação e fortalecimento da infra-estrutura das Comissões de Ensino e 

Pesquisa nos cenários de integração entre o curso e os serviços (Distritos de 

Saúde Escola do sacomã e Vila Maria, PIDA-Embu e Centro de Saúde de Vila 

Mariana. 
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5. Capacitação de enfermeiros das Unidades Básicas da Saúde para o 

acompanhamento do treinamento de alunos em procedimentos básicos. 

 

Para o segundo semestre do primeiro ano, projeta-se: 

 

1. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho com docentes do segundo ano para 

detalhamento das ações. Esta oficina será realizada em ambiente externo a 

Unifesp com o objetivo de propiciar uma maior mobilização dos 

participantes. 

2. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho sobre a metodologia da 

problematização, priorizada neste modelo proposto. 

3. Desenvolvimento de recursos instrucionais para a implementação do eixo de 

aproximação progressiva à prática  

4. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho para avaliação das atividades 

desenvolvidas no primeiro ano do projeto. 

 

No terceiro semestre do projeto: 

 

1. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho sobre Avaliação, objetivando a 

implantação de uma dimensão transformadora ao projeto 

2. Implementação de um Programa Permanente de Desenvolvimento Docente 

3. Desenvolvimento de recursos instrucionais para a implementação das ações 

 

No quarto semestre do projeto: 

 

1. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho sobre o terceiro e quarto anos do 

curso e suas adaptações à nova proposta pedagógica. Esta oficina será 

realizada em ambiente externo a Unifesp com o objetivo de propiciar uma 

maior mobilização dos participantes. 

2. Continuidade do Programa Permanente de Desenvolvimento Docente 
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3. Desenvolvimento de recursos instrucionais para a implementação das ações 

4. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho para avaliação do segundo ano do 

projeto 

 

No quinto semestre do projeto: 

 

1. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho sobre o Internato objetivando 

propor mudanças com vistas ao aprimoramento do modelo vigente 

2. Continuidade do Programa Permanente de Desenvolvimento Docente 

3. Desenvolvimento de recursos instrucionais para a implementação das ações 

 

No sexto semestre do projeto: 

1. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho sobre Avaliação Global do projeto e 

perspectiva de continuidade. 

2. Continuidade do Programa Permanente de Desenvolvimento Docente 

3. Desenvolvimento de recursos instrucionais para a implementação das ações 

 

B – Cenários de Práticas 

 

1. Levantamento das necessidades de adaptação física de cenários a serem 

incorporados no novo projeto pedagógico 

2. Adequação de espaço físico e mobiliário conforme as necessidades surgidas 

e a disponibilidade de recursos, a partir da implementação das ações 

3. Adequação de recursos básicos para a assistência no contexto do ensino 

4. Adequação de recursos de ensino nos cenários de práticas 

5. Informatização dos cenários com ligação on line com a Unifesp Virtual e 

com o site da UNIFESP para estudo independente, tanto dos alunos e 

docentes como dos profissinais dos serviços 

6. Montagem de uma biblioteca com livros básicos das áreas básicas de 

atuação profissional nos novos cenários de práticas. 
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C- Orientação Teórica 

 

No primeiro semestre do projeto, projeta-se a implantação do Núcleo de 

Pesquisa e Educação Permanente: 

1. Instituição e dotação de estrutura física , humana e material ao Núcleo, com 

espaço, equipamentos (computador e telefone), secretária, etc 

2. Reuniões preliminares de planejamento da Oficina de Trabalho 

3. Desenvolvimento de Oficina de Trabalho para delineamento das ações do 

Núcleo, com a participação da Universidade e dos Serviços 

 

No segundo semestre do projeto: 

1. Manutenção da infra-estrutura do Núcleo 

2. Levantamento, a partir de uma ampla consulta à comunidade dos serviços, 

das necessidades e possibilidades de parceria universidade-serviços-

comunidade no tocante ao desenvolvimento de pesquisas e educação 

permanente. 

3. Análise dos resultados e delineamento do Programa de Educação 

Permanente a ser desenvolvido nos Distritos de Saúde-Escolas do Sacomã e 

Vila Maria, Hospital Vila Maria, Hospital Pirajussara, PIDA-Embu e Centro de 

Saúde Vila Mariana 

 
A partir do terceiro semestre do projeto: 

1. Manutenção da infra-estrutura do Núcleo 

2. Desenvolvimento do Programa de Educação Permanente 

3. Incentivo e apoio logístico ao desenvolvimento de pesquisas direcionadas a 

atenção básica, políticas de saúde, avaliação de protocolos, gestão, dentre 

outros. 

Os recursos necessários para o desenvolvimento dessas estratégias de 

implementação das ações propostas nos eixos deste projeto encontram-se detalhados 

no Anexo VI (Matriz Física e Financeira do Projeto). 
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