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Responsável pela formação de mais 
da metade dos médicos atuantes 
na Bahia, todos os terapeutas 
ocupacionais do Estado e a maioria 
dos fisioterapeutas, pois os cursos 
de Terapia Ocupacional e de 
Fisioterapia completam, neste ano, 
quatro décadas, a  Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública assopra as 
velinhas dos 60 anos de existência e 
dedicação ao ensino.

Criada em 31 de maio de 1952, era 
conhecida como Fundação Bahiana 
para Desenvolvimento da Medicina. 
Mais tarde, com a inserção de 
outros cursos na área de saúde, foi 
renomeada como Fundação Bahiana 
para Desenvolvimento das Ciências, 
mantenedora da Escola Bahiana 
de Medicina e Saúde Pública. Além 
do curso de Medicina, atualmente 
a faculdade oferece os cursos de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
Odontologia, Psicologia, Biomedicina 
e Enfermagem. Este último, O mais 
recente, foi criado em 2007 e já 
alcançou a nota máxima do MEC, que 
atesta a excelência no ensino.

Mais do que as opções para 
graduação, a Bahiana oferece também 
cursos de pós-graduação em Latu e 
Stricto Senso, em Medicina e Saúde 
Humana, com áreas de concentração 
em clínica médica, virologia humana 
e neurociências. Tem também o 

Mestrado Profissionalizante em 
Odontologia, com concentração 
em estomatologia, periodontia e 
odontologia clínica e o Mestrado 
acadêmico Tecnologias em Saúde. A 
Bahiana dispõe hoje de 35 grupos de 
pesquisa cadastrados no CNPQ e já 
publicou diversos artigos em revistas 
nacionais e internacionais, além da 
produção de sete revistas científicas.

São mais de 500 professores, 
envolvendo mestres, doutores 
e especialistas, atualizados e 
treinados para garantir o padrão de 
qualidade de ensino. “Cerca de 20 
mil profissionais, entre graduação e 
pós-graduação, já foram formados 
pela instituição. É bom ressaltar que 
pretendemos continuar como uma 
instituição de médio porte, pois 
queremos preservar a qualidade 
de ensino que oferecemos, e 
acreditamos que, para fazê-lo, cada 
aluno precisa ser cuidado e tratado de 
forma individualizada”, diz Maria Luisa 
Carvalho Soliani, diretora da Bahiana.

Não é por menos que tanto alunos 
quanto professores estão tão 
satisfeitos com a instituição. Para 
Marta Silva Menezes, coordenadora 
do curso de Medicina e médica 
cardiologista, trabalhar em uma 
instituição como a Bahiana é um 
privilégio. “Somos uma família e 
nos preocupamos com a qualidade 

do ensino. O ensino e a dedicação 
são tão grandes que antigos alunos 
sempre retornam para rever a escola; 
muitos se emocionam ao reviver o 
curso através dos filhos ou netos, 
novos alunos, que mantém a vocação 
viva, renovando o ciclo. O aniversário 
de 50 anos da 1ª turma, promovido 
pela escola, foi um ponto alto. Rever a 
emoção e a alegria, quase que juvenil, 
daquele grupo, permite a exata 
noção do quanto foi construído ao 
longo desses 60 anos, e nos lembra a 
importância de cada professor, aluno 
ou colaborador, antigo ou atual, que 
continuarão a fazer e a escrever nossa 
história” declara Marta.

Da mesma forma observa o aluno 
de Fisioterapia Cauê da Mata, 26, 
que está no terceiro semestre do 
curso. A Bahiana é uma extensão da 
minha casa. Sinto muita segurança 
nos professores, que são muito 
profissionais e atenciosos, e ainda 
mais na faculdade, que é uma 
referência em cursos de saúde na 
Bahia e no Brasil, já que muitos 
profissionais renomados já deixaram 
o Estado para levar o conhecimento 
adquirido na Bahiana para outros 
lugares do país”, avalia o aluno que 
deixa a mensagem: “Que a Bahiana 
continue investindo na excelência de 
ensino. Meus parabéns pelos 60 anos 
e que venham muitos anos mais de 
sucesso e tradição na educação”.

Uma das áreas que vêm 
crescendo em todo o mundo 
é a de Terapia Ocupacional. 
No entanto, nem todos sabem 
dizer quais os serviços que esses 
profissionais de saúde prestam, 
a quem podem ajudar ou onde 
trabalham. “É um campo de 
conhecimento e intervenção 
social, educacional e de saúde, 
orientado para a autonomia e a 
emancipação das pessoas que 
apresentam algum problema 
mental, social, físico ou motor 
que as impede de executar suas 
funções e atividades diárias”, 
explica a coordenadora do 
curso de Terapia Ocupacional da 
Bahiana, Ana Joaquina.

A própria coordenadora do curso, 
inclusive, foi aluna da primeira 
turma de Terapia Ocupacional 
da Bahiana, em 1972. Até hoje, o 
curso permanece como o único 
de graduação entre as instituições 
de ensino superior da Bahia. A 
profissão trabalha as dificuldades 
no desempenho ocupacional 
do indivíduo comprometido 
com atividades significativas, 
desejadas, que ele desempenha 
em casa, no trabalho ou nas horas 
de lazer. E essas dificuldades 
podem aparecer em diversas 
fases da vida, da criança ao 
idoso, de natureza cognitiva, 
motora, educacional ou social. 
“Ao perdê-las – seja por problema 
de ordem física, sensorial, mental 
ou social –, perdem-se também a 
representação dos seus papéis e 
de sua participação social”, explica. 

Desta forma, os terapeutas 
ocupacionais podem prestar 
atendimento a crianças com 
alterações de desenvolvimento, 
inclusão no ambiente escolar e 
social; adultos que necessitem de 
acompanhamento terapêutico, 
devido ao comprometimento 
motor e/ou cognitivo das 
atividades que desempenham; 
e idosos com sequelas ou lesões 
em virtude de quedas, acidentes 
vasculares e que possam causar-
lhes dificuldades cognitivas. 

Há um vasto campo de atuação 
para quem quer ingressar na área. 
“O terapeuta ocupacional pode 
trabalhar em creches e escolas 
convencionais ou para pessoas 
com necessidades especiais, em 
clínicas, consultórios, empresas, 
centros de convivência e 
reabilitação, hospitais, entre 
outros”, enumera a coordenadora. 
Um dos grandes campos de 
atuação envolve a questão da 
acessibilidade. “No Canadá, 
por exemplo, os terapeutas 
ocupacionais orientam os 
designers e arquitetos no que se 
refere aos projetos de espaços 
públicos e privados que devem 
ter acessos especiais para 
cadeirantes e pessoas com algum 
tipo de deficiência”, conta. 

Para que os alunos tenham 
contato com o dia a dia da 
profissão desde o início dos 
estudos, a Bahiana possui o 
Serviço de Terapia Ocupacional 
(SerTO), em funcionamento na 
unidade acadêmica, em Brotas. 
“O SerTO é um espaço docente-
assistencial criado com o objetivo 
de prestar assistência em terapia 
ocupacional voltada para a 
reabilitação de pessoas  com 
limitações motoras, sensoriais, 
cognitivas, em seus processos de 
reintegração social e profissional”, 
finaliza Ana Joaquina.
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Muios considerão a Medicina uma 
verdadeira missão para aqueles 
que a praticam, ja que a profissão 
lida, essencialmente, com a vida 
humana. Entretanto, para se tornar 
um atuante na área é necessário 
disciplina e dedicação permanente 
aos estudos. Nesses casos, o melhor 
começo é escolher onde estudar. Na 
Bahia, há 60 anos, a Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública forma 200 
médicos anualmente. Já passaram 
cerca de 10 mil médicos formados 
pela instituição, ou seja, mais da 
metade dos profissionais que atuam 
no Estado, sendo que tantos outros 
migraram para diversos lugares entre 
o Brasil e o exterior.

Conforme Marta Silva Menezes, 
médica cardiologista e coordenadora 
do curso de Medicina da Bahiana, 
a instituição está em permanente 
evolução. “O programa de 
capacitação docente é um fator 
determinante para a efetiva e 
constante atualização educacional. 
Metodologias como: processo 
seletivo diferenciado, trabalhos em 
pequenos grupos, integração básico-
clínica, problematização, laboratórios 
de simulação, ambiente virtual de 
aprendizagem e, mais recentemente, o 

TBL (Team Based Learning), são alguns 
exemplos de tecnologia e diferencial 
na educação que são utilizados pela 
faculdade”, aponta a coordenadora.

Ser médico é ter esforços quase 
sobre-humanos para melhorar a 
condição de saúde das pessoas. 
Por isso que, apenas aos 22 anos, 
Lucas de Olivieri tem se dedicado ao 
estudo da medicina para futuramente 
especializar-se em neurocirurgia. “Tive 
algumas dúvidas e receios se queria 
realmente seguir o curso, mas quando 
entrei me apaixonei tanto que não 
me vejo fazendo outra a coisa. 

É um prazer prestar serviço para 
comunidade, avalia Olivieri.

O aluno ainda indica a participação 
de estudantes e professores em 
projetos de pesquisa, que são 
fortalecidos com a integração da 
pós-graduação e a graduação, como 
práticas que fazem da Bahiana um 
referencial no ensino de Medicina. 
Outro ponto positivo da faculdade 
são as parcerias com programas e 
instituições em outros Estados e 
países, que estimulam a mobilidade 
nacional e internacional de alunos e 
professores. Além de programas de 

bolsas de pesquisa em instituições 
como a FAPESB e a Fiocruz, que 
determinam o envolvimento de 
alunos em projetos de pesquisa. 
Há também o Projeto Ciência sem 
Fronteiras, do Governo Federal, que 
permite a troca de experiências com 
diferentes instituições internacionais, 
a parceria com o Hospital Sírio 
Libanês, através do projeto CMIRA, 
entre outros projetos.

“Por todas essas questões, sinto um 
enorme prazer de ter estudado e, 
hoje, continuar fazendo parte, como 
professora, da Bahiana, que é uma 
faculdade tradicional, já estabelecida 
e que, da época em que cursei 
Medicina para cá, se aperfeiçoa muito 
mais ao investir em tecnologias e na 
capacitação de professores”, elogia 
Maria de Lourdes Lima, médica 
endocrinologista e professora de 
Clínica integrada II. Há 18 anos a 
especialista se dedica ao ensino 
e capacitação dos alunos. “Hoje, 
nos voltamos para humanizar os 
profissionais de Medicina. Temos aulas 
de atenção emocional a pacientes e 
também aos profissionais que devem 
saber lidar com as emoções. Além dos 
ambientes virtuais, que potencializam 
os conteúdos programáticos”, conta.

O programa 
de capacitação 

docente é um fator 
determinante 
para a efetiva 

e constante 
atualização 

educacional”
Marta Silva Menezes, coordenadora  

do curso de Medicina da Bahiana
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Com 60 anos de tradição, um dos 
principais diferenciais da Escola 
Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
é promover a prática integrada 
ao ensino, permitindo que alunos 
e futuros profissionais tenham a 
oportunidade de pôr em prática, 
ainda na faculdade, aquilo que 
aprenderam em sala de aula. Exemplo 
disso são os Ambulatórios Docente-
Assistenciais da Bahiana (ADAB), 
unidades que oferecem assistência 
médica às comunidades de Brotas e 
do Cabula, em duas especialidades: 
multiprofissional e odontológica. 
Além de contribuir diretamente na 
formação dos alunos, a iniciativa 
também beneficia as comunidades 
vizinhas, que recebem atendimento 
tanto por beneficência como pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Segundo a diretora do ADAB, Dra. 
Eliana de Paula, entre as principais 
áreas de origem dos pacientes, hoje 
estão o Distrito Sanitário de Brotas, 
Barra-Rio Vermelho, Cabula-Beirú e 
Liberdade, sendo as mulheres em 
idade fértil as que mais procuram 
atendimento, bem como idosos 
e adolescentes. O atendimento à 
população de Salvador e a outros 
municípios baianos é possível 
graças aos investimentos da 
mantenedora, a Fundação Baiana para 
Desenvolvimento das Ciências (FBDC). 

E os números impressionam: “Em 
2011, realizamos 64.856 consultas 
médicas em diversas especialidades, 
118.329 procedimentos médicos, 
14.078 atendimentos em fisioterapia, 
975 sessões de psicologia e 3.050 
em terapia ocupacional. Quanto aos 
exames laboratoriais, foram 447.289 
em 2011, nas diversas categorias”, 
afirma. No total de atendimentos 
realizados, mais de 80% foram para 
usuários do SUS ou atendimentos 
filantrópicos e, em menor proporção, 
a clientes dos planos de saúde e 
particular.

UNIDADE DE SAÚDE 
MULTIPROFISSIONAL 

Localizada no bairro de Brotas, um 

dos maiores da cidade, com cerca 
de 250 mil moradores, a Unidade de 
Saúde Multiprofissional conta com 
uma estrutura capaz de oferecer 
atendimento médico-ambulatorial, 
que é referência em assistência 
médica de qualidade. São mais de 
20 especialidades clínicas, serviços 
de análises laboratoriais, exames 
médicos, diagnósticos por imagem, 
entre outras. Para isso, a unidade conta 
com o Laboratório de Patologia e 
Análises Clínicas (Labpat) e o Centro 
de Referência para o Atendimento de 
Indivíduos Infectados pelo Vírus HTLV, 
voltado aos portadores dos vírus e 
seus familiares.

Em complemento aos serviços 
básicos, uma das inovações trazidas 
pela Bahiana às comunidades foi 
a disponibilização de núcleos de 
atendimento terapêutico nas áreas 
de Psicologia (Serviço de Psicologia – 
Sepsi), Terapia Ocupacional (Serviço 

de Terapia Ocupacional – SerTO) e 
Fisioterapia (Clínica Avançada em 
Fisioterapia – Cafis). “Estes serviços 
terapêuticos influem diretamente no 
processo de reabilitação do paciente, 
levando em consideração não 
apenas o processo de recuperação, 
mas também do bem-estar físico e 
emocional do paciente”, pontua a 
diretora. 

UNIDADE DE SAÚDE 
ODONTOLóGICA 

O compromisso assumido com a 
saúde pública, desde a fundação 
da Bahiana, permitiu que o curso 
de Odontologia fosse planejado 
prevendo em sua estrutura uma 
unidade de assistência voltada para o 
atendimento às comunidades através 
do Ambulatório Docente-Assistencial 
da Bahiana (ADAB) Odonto. 
Contemplando, prioritariamente, o 
Distrito Sanitário Cabula-Beirú – cuja 

população é de aproximadamente 400 
mil pessoas, através de parceria com 
a Prefeitura Municipal de Salvador/
Secretaria da Saúde – ADABOdonto 
oferece assistência odontológica 
preventiva e curativa à população 
através do SUS, além de disponibilizar 
atendimentos particulares e 
conveniados. 

Inaugurado em 2001, o ADAB Odonto 
é composto por modernas unidades 
ambulatoriais para a prática curricular 
e atendimento comunitário. São 142 
consultórios completos, divididos 
nos quatro ambulatórios, centro 
cirúrgico, serviço de radiologia, 
unidade de urgência e de educação 
em saúde bucal. “A nossa capacidade 
técnico-científica não deve em nada 
a nenhuma grande faculdade de 
Odontologia do país. Para se ter uma 
ideia, poucas instituições no Brasil 
possuem, além dessa excelente 
estrutura, um internato hospitalar 

na área de cirurgia e traumatologia 
bucomaxilofacial”, avalia o 
coordenador do curso de Odontologia 
da Bahiana, Prof. Dr. Urbino Tunes. 

Entre os serviços oferecidos 
estão: triagem (para avaliar qual 
será o tratamento indicado/
encaminhamento do paciente para a 
respectiva especialidade), clínica geral 
(prevenção, restaurações), periodontia 
(doenças gengivais/periodontais), 
tratamento de canal, próteses, 
ortodontia preventiva e cirurgia, além 
do projeto de saúde coletiva que é 
desenvolvido nas comunidades e trata 
da prevenção em saúde bucal. 

Segundo informa o coordenador, em 
2011 – produto da prática curricular 
de 400 alunos por semestre, sob 
supervisão de 55 professores – foram 
43.724 procedimentos realizados, 
sendo que 16.410 procedimentos 
foram feitos com cobertura do SUS. 

os amBulatórIos docente-assIstencIaIs da BahIana oferecem 
assIstêncIa médIca às comunIdades de Brotas e do caBula

além de contrIBuIr dIretamente com a formação dos alunos, os adaBs BenefIcIam as comunIdades vIzInhas, que receBem atendImento tanto por BenefIcêncIa como pelo sus

Ambulatórios

“Prestamos 
um serviço de 

referência, 
com 

qualidade 
reconhecida”

Dra. Eliana de Paula,  
diretora do ADAB
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Diagnosticar, prevenir, tratar 
e  recuperar disfunções 
osteomioligamentares e sistêmicas é 
de responsabilidade do profissional de 
fisioterapia. O ofício já existe há muito 
tempo, mas foi criado apenas no ano 
de 1968, para enfim ser regulamentado 
em 1975, sendo uma das profissões 
mais novas da área de saúde. Desde 
a criação do curso, a pioneira Escola 
Bahiana de Medicina e Saúde Pública já 
formou diversos fisioterapeutas.

De lá para cá, houve grande avanço 
na consolidação da identidade 
do profissional de fisioterapia e na 
abrangência da atuação em muitas 
áreas da saúde por causa da excelente 
qualidade de ensino, segundo Roseny 
Ferreira, coordenadora do curso da 
faculdade Bahiana. “Vários profissionais 
estão capacitados por meio de cursos 
de especialização, como mestrados e 
doutorados, para ensinar e garantir a 
cientificidade das técnicas e promover 
o avanço no conhecimento da 
profissão enquanto ciência, alinhando 
a alta tecnologia ao atendimento 
humanizado necessário para um 
tratamento eficaz”, constata. 

O campo de atuação desse profissional 
é vasto e exige conhecimento técnico-

teórico do fisioterapeuta. Desde a 
cardiologia e pneumologia, em que 
o especialista trata pacientes que 
passam pelo pré e pós-operatório, 
até a dermatologia, fisioterapia 
esportiva, fisioterapia do trabalho, 
neurologia, entre tantos outros,  que 
tornam o mercado atrativo para esses 
profissionais. 

Não é à toa que, desde 2007, a 
Bahiana implantou um novo projeto 
pedagógico, em que as competências 
e habilidades técnicas, necessárias à 
formação do profissional fisioterapeuta 
de excelência são alcançadas em uma 
construção coletiva do corpo docente 
e discente de forma continuada, 
com toda a supervisão pedagógica 
especializada. “Na Bahiana, o estudante 
tem a oportunidade de atuar em 
diversos níveis de atenção à saúde, 
desde a promoção e a prevenção, com 
a saúde pública, até a recuperação e 
a reabilitação, já que ele é capacitado 
a atuar nos vários cenários, como 
na comunidade, clínicas, hospitais, 
centros de saúde, centros de pesquisa, 
instituições de ensino ou como 
profissional inovador e empreendedor”.

Por isso que, segundo dados do 
Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da 7ª Região, 
Bahia e Sergipe (CREFITO-7), a Bahia 
tem aproximadamente entre 6,5 e 
7 mil profissionais registrados no 
Conselho. E para aumentar ainda 
mais esse número, Cauê da Mata, 
26, estudante do 3º semestre de 
Fisioterapia da Bahiana, diz que o que 
não falta é oportunidade para quem 
está se formando. “Eu, por exemplo, 
quero atuar na área cardio-respiratória 
e dessa faculdade tenho certeza que 
sairei capacitado para isso. Afinal, a 
Bahiana é referência em cursos de 
saúde”, atesta Cauê.

Para colocar os estudantes em 
contato com a prática da profissão e 
também para dinamizar o ensino, a 
Bahiana criou uma clínica-escola que 
atende à população. De acordo com a 
coordenadora do curso, pelo fato de o 
espaço funcionar no bairro de Brotas, 
nas dependências da faculdade, os 
interessados em serviços de fisioterapia 
podem procurar o Distrito Sanitário 
Municipal de Brotas para serem 
encaminhados para os atendimentos 
fisioterápicos. Para participar do 
programa de atenção à população 
basta que o cidadão apresente o 
cartão do Sistema Único de Saúde e o 
documento de identidade.

novo projeto pedagógIco, Implantado desde 2007, desenvolve  
o profIssIonal para atuar em dIversas áreas da saúde

Fisioterapia
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O programa Candeal surgiu em 2006, 
a partir de uma ação integrada da 
Bahiana com a Estratégia de Saúde 
da Família do bairro Candeal, que deu 
o nome ao programa. Hoje, ele tem 
como metas a interdisciplinaridade, 
estimulando os alunos de diferentes 
áreas de formação a realizarem 
planos de trabalho integrados e 
coordenarem, juntos, sessões de 
grupo de educação para saúde 
com a população. De acordo com 
a coordenadora do programa e 
professora de Psicologia da Bahiana, 
Maria Antonieta Araújo, a relevância 
do Programa Candeal está na 
ampliação do conhecimento em 
saúde por parte da comunidade 
participante. “O programa exerce uma 
influência positiva no que se refere 
à mudança de hábitos, melhorando 
e incentivando o auto-cuidado das 
pessoas, que muitas vezes estendem 
isso à família”, afirma.

A atividade permite, ainda, a 
execução de uma ampla ação de 
responsabilidade social por parte 
de alunos e professores. “Temos 
uma equipe de 20 docentes e 
uma média de 280 alunos por 
semestre, formando 25 equipes 
que executam essa ação”, destaca. 
As equipes prestam atendimento 
a crianças, adolescentes, idosos, 
adultos trabalhadores – inclusive 
colaboradores de serviços gerais 
e agentes de portaria da Bahiana 
– gestantes, tabagistas, diabéticos, 
hipertensos e pessoas com 
deficiência, que são recebidos em 
salas de espera junto às unidades de 
saúde e centros de referência. 

Entre os principais resultados 
alcançados pelo programa estão: 

redução do número de fumantes, 
controle de diabetes e hipertensão, 
formação de grupos de pessoas 
na comunidade para a prática de 
atividade física, inclusão social 
de pessoas com transtornos e 
deficiências, melhoria na qualidade 
de vida no trabalho e maior 
esclarecimento sobre saúde bucal e 
da mulher. “Muitas gestantes tinham 
vergonha de tirar dúvidas com os 
médicos”, comenta Antonieta.

A interação e o diálogo com os 

líderes dessas comunidades são 
indispensáveis para o sucesso do 
programa. “No Candeal, por exemplo, 
nunca deixamos de ter o apoio 
dos dirigentes das Associações 9 
de Outubro, Defesa e Progresso 
do Candeal, Alas e Pracatum, além 
das equipes da Unidade de Saúde 
da Família, lá instalada. No Cabula, 
o representante da Associação 
de Moradores da Rua Amazonas 
de Baixo e outros colaboradores 
têm nos dado valioso apoio no 
direcionamento dos trabalhos”, 

destaca.  Uma novidade, que será 
desenvolvida junto à Associação 
de Moradores da Rua Amazonas de 
Baixo, por exemplo, é a capacitação 
de um grupo de Mobilizadores 
Socias da Saúde, através de uma das 
equipes do Programa Candeal. “Essas 
pessoas, da própria comunidade 
receberão informações sobre os 
programas de saúde existentes, os 
direitos de cidadania, o fluxo da rede, 
dentre outros temas, fortalecendo o 
protagonismo social na área da saúde 
e no âmbito das políticas públicas”, 

explica Antonieta. 

O Programa Candeal já foi 
apresentado em diversos congressos 
nacionais e internacionais, a exemplo 
da AMEE Conference Association 
for Medical Education in Europe, 
em Praga, e no XI Congresso 
Iberoamericano de Extension, na 
Argentina. Diante dos resultados 
apresentados e do retorno positivo 
que o programa vem recebendo 
tanto da comunidade como dos 
próprios alunos da Bahiana, a 
participação agora é tida como 
prática de componentes curriculares 
específicos. “Até 2010 essa atividade 
era curricular apenas para o curso de 
Medicina. No entanto, os resultados 
positivos dessa extensão e o início do 
Núcleo Comum entre os cursos da 
Bahiana levaram a um alinhamento 
curricular entre eles, favorecendo a 
participação de todos os estudantes 
no Programa Candeal”, afirma.

Para Paulo Nascimento, do curso de 
Biomedicina e integrante da equipe 
de Saúde e Qualidade de Vida, a 
participação no Programa Candeal 
foi gratificante. “Durante a trajetória 
na disciplina, colocar em prática 
diversas atividades aprendidas foi 
muito importante para o crescimento 
pessoal e também para confirmar 
a escolha da profissão. Contudo, o 
mais significante foi poder sair das 
quatro paredes e se relacionar com 
a comunidade fora do contexto 
acadêmico”, declarou. “O contato 
com a comunidade oferece algo 
mais que apenas transferir o 
conhecimento, é uma troca de ideias, 
troca de confiança e a construção 
da fidelidade na relação médico-
paciente”. 

Analisar as possibilidades de uma 
fertilização in vitro, realizar diagnósticos 
laboratoriais como exames de sangue 
e testes de paternidade, identificar 
contaminações em alimentos e 
investigar microorganismos, são 
apenas algumas das atividades que 
um biomédico pode realizar. Embora 
o incentivo à pesquisa nesta área 
ainda apresente algumas dificuldades, 
o campo de atuação deste profissional 
é vasto, podendo trabalhar tanto na 
área de saúde como na ambiental. “O 
biomédico pode atuar em áreas como 
a indústria de alimentos, qualidade 
ambiental, perícia criminal, docência, 
biotecnologia, entre outras”, afirma o 
coordenador do curso de Biomedicina 
da Bahiana, Dr. Geraldo Argolo.

No Brasil, o curso de Biomedicina 
surgiu na década de 70 como 
forma de atender à demanda de 
estudantes de Medicina que não 
queriam ser clínicos ou cirurgiões, 
mas queriam dedicar seus estudos 
à pesquisa. Na Bahia, a Bahiana 
foi a pioneira ao lançar o curso de 
graduação em Biomedicina, em 
2007. Segundo o coordenador, o 
curso é iminentemente prático, 
uma vez que os alunos da Bahiana 
frequentam diferentes laboratórios 
e têm a oportunidade de participar 
de atividades comunitárias. “Além do 
formidável ganho para a comunidade, 
os graduandos têm a oportunidade 
de perceber a importância do trabalho 
em equipe e a interdependência 
entre os profissionais das diferentes 
profissões”, afirma.

O estudante Anderson Miranda, 21 
anos, que cursa o último semestre, 
conta porque escolheu o curso. 
“Tenho grande afeição por pesquisa 

e esta é uma área com grandes 
possibilidades. Atualmente, estou 
fazendo um curso de iniciação 
científica pela Fiocruz e pretendo 
seguir com mestrado e doutorado. 
Escolhi a Bahiana porque, dentre as 
instituições que oferecem este curso 
na Bahia, é a que possui maior know 
how e credibilidade”, afirma. 

Entre os campos mais promissores de 
atuação estão as áreas relacionadas 
à aplicação de tecnologias de ponta 
aplicadas à saúde, como bioimagem 
(ressonância magnética, medicina 
nuclear, por exemplo). “Os biomédicos 
têm assumido com precisão e 
qualidade a responsabilidade pela 
operacionalização de equipamentos 
de precisão e cujo entendimento de 
Biofísica, Anatomofisiologia Humana e 
Patologia são indispensáveis”, pontua 
Dr. Geraldo. Conforme acrescenta, a 
terapia celular como alternativa para a 

cura de lesões neurológicas, cardíacas, 
dentre outras, é uma aposta que 
vem se estabelecendo cada vez mais 
como uma realidade na Medicina. “O 
Biomédico surge aí como peça chave 
para, nos próximos anos, ocupar os 
espaços relacionados ao âmbito desta 
equipe, que também contará com 
médicos e enfermeiros”, explica. 

Se, por um lado, o curso de 
biomedicina atrai estudantes que 
querem se dedicar à pesquisa, por 
outro, esse é um dos grandes entraves 
enfrentados na atualidade: a falta de 
incentivos e investimentos. “No Brasil 
ainda não se tem uma consciência 
sobre a importância do pesquisador 
para a atuação em empresas 
privadas, por exemplo. Ciência requer 
grandes investimentos e o retorno 
é, frequentemente, de longo prazo. 
Nossa cultura imediatista nos impede 
de nos desenvolvermos a passos mais 
largos”, alerta o coordenador. 

“A Bahia tem uma grande demanda 
reprimida em relação, tanto à 
necessidade de profissionais 
biomédicos para abastecer o seu 
mercado, quanto de pesquisadores”, 
afirma. Como forma de estimular a 
pesquisa em Biomedicina, a Bahiana 
tem parcerias e convênios com 
diversas instituições de saúde, meio 
ambiente, segurança pública, entre 
outras. O acesso dos alunos pode ser 
feito através do encaminhamento 
da Bahiana ou, ainda, quando o 
estudante busca estágio através do 
CIEE, IEL, entre outros intermediadores. 
Além disso, a criação do Parque 
Tecnológico da Bahia, onde a Bahiana 
já tem um espaço garantido, pode 
trazer um novo alento para essa 
situação. 

o programa candeal é um dos destaques entre as ações de 
responsaBIlIdade socIal da BahIana

Responsabilidade social

Biomedicina

o projeto tem o oBjetIvo de dIfundIr entre a população Informações soBre prevenção e promoção da saúde

o curso de BIomedIcIna da BahIana é ImInentemente prátIco

A atuação do 
biomédico é 

vasta. Ele pode 
trabalhar na 

área de saúde 
e na ambiental
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Nada melhor do que alcançar a maior 
nota em educação. É dessa forma 
que a Escola Bahiana de Medicina 
e Saúde Pública comemora o seu 
sexagésimo aniversário. O curso de 
Enfermagem da Bahiana recebeu 
nada menos do que nota 5, conceito 
máximo do Ministério da Educação 
(MEC). Para Maria de Lourdes 
Freitas, coordenadora do curso, esse 
reconhecimento é devido ao projeto 
pedagógico que, segundo ela, atende 
as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
a exemplo do uso de metodologias 
ativas de aprendizagem, relação 
teoria e prática, incentivo à pesquisa, 
bolsas de pesquisa e grupo de 
estudo de enfermagem, atividades 
de monitoria, entre outros.

“Nosso corpo docente é totalmente 
qualificado, composto por mestres 
e doutores. Os alunos vão à campo, 
ou seja, praticam a profissão desde 
o começo, através de estágios, 
com excelentes oportunidades de 
aprendizado, além de supervisão 
direta por professores da escola 
em parceria com enfermeiros dos 
serviços à atenção hospitalar”, 
afirma ela se referindo-se à parceria 
que a instituição tem firmada com 
hospitais como o São Rafael, o Santa 
Isabel, o Roberto Santos, Otávio 
Mangabeira, a Tyssila Balbino e 
outros. Há também a promoção de 
eventos científicos e a participação 
dos alunos e professores em projetos 
de responsabilidade social como os 
“Anjos da Enfermagem”, projeto social 
desenvolvido na comunidade do 
Candeal, que consiste em humanizar 
o atendimento à saúde por meio 
de atividades lúdicas desenvolvidas 
pelos alunos da instituição.

Hoje, segundo a coordenadora, a 
enfermagem corresponde a mais 
de 40% da força de trabalho no 
setor de saúde, com duas categorias 
profissionais: o enfermeiro, que 
tem nível superior, e o técnico de 
enfermagem, que passa apenas pelo 
ensino médio. “O enfermeiro tem 
uma área de atuação muito ampla. 
Ele pode atuar tanto no ensino, 
como na pesquisa, na gestão e na 
assistência à rede privada ou pública”. 
É para atender essa demanda que a 
faculdade investe em tantos projetos 
sociais, que fazem o estudante 
entrar em contato com a prática 
da profissão desde que ingressa na 
instituição.

De acordo com a coordenadora, a 

enfermagem é uma área profissional 
que cresce continuamente na Bahia, 
assim como em todo o Brasil. “A 
procura é grande, a Organização 
Mundial de Saúde estabelece 1 
enfermeiro para cada 500 habitantes, 
desta forma temos necessidade de 
formar enfermeiros; o cuidado é com 
a qualidade dos cursos que estão 
sendo oferecidos. Outro problema é 
a concentração dos enfermeiros nas 
capitais e grandes centros urbanos, 
há falta de enfermeiros em locais 
menores”, avalia.

Mas em relação à qualidade de 
ensino a Bahiana parece agradar 
a todos. Simone Cardoso Passos, 
38, é professora dos componentes 
curriculares (antiga matéria): 
primeiros socorros, saúde mental e 
paciente crítico. A profissional se diz 
completamente satisfeita em fazer 
parte de uma equipe que considera 
exemplar. “Nos meus 12 anos de 
profissão, cinco deles dedicados à 
Bahiana, só posso comemorar por 
ensinar aqui. A faculdade não tem 
fins lucrativos, o que já é um grande 
avanço. Nossa preocupação é com o 
ensino apenas. Não conheço outra 
instituição de ensino que invista 
tanto em pesquisa e em estrutura 
como a Bahiana. Só podíamos ter 
alcançado nota máxima no MEC”, 
comemora a professora.

mInIstérIo da educação dá conceIto máxImo  
ao curso da faculdade  BahIana

Enfermagem

marIa de lourdes freItas, coordenadora do curso de enfermagem da InstItuIção

A enfermagem 
corresponde a 
mais de 40% 

da força de 
trabalho no 

setor de saúde, 
com duas 

categorias 
profissionais: 
o enfermeiro  
e o técnico de 
enfermagem

“Nos preocupamos em manter viva a história da Escola Bahiana de Medicina 
e Saúde Pública. Estamos organizando o museu, que terá exposições 
permanentes e também temporárias sobre a saúde. A ideia é que seja 
interativo, que informe, que propicie descobertas, desperte vocações e 
promova ações educacionais para a comunidade baiana”, conta Maria Luisa 
Carvalho Soliani, diretora da Bahiana, sobre a construção de um Memorial de 
Saúde, que contará a história da saúde no Brasil.

Para conferir e acompanhar o museu, o prédio em que ficará sediado já está 
pronto e vai ser aberto para a visitação na unidade da instituição, no bairro 
do Cabula. Nas dependências do Memorial funcionará um complexo, que 
inclui uma biblioteca já em funcionamento. Segundo a diretora da Bahiana, 
uma pequena parte da exposição permanente será mostrada ao público 
até o final deste ano, em que se comemora o aniversário de seis décadas de 
existência da faculdade. ”Todos poderão visitar o museu. Não será aberto 
apenas para alunos e colaboradores da instituição. O que queremos mesmo é 
que toda a sociedade baiana usufrua do Memorial, especialmente crianças e 
jovens. Por isso serão realizadas atividades voltadas para as escolas de ensino 
fundamental e médio, tanto públicas quanto privadas”, revela.

Contente por acompanhar a construção e o desenvolvimento do Memorial, 
a médica endocrinologista Maria de Lourdes Lima, professora do curso 
de Medicina, não vê a hora de conferir o resultado do trabalho. “Poder 
acompanhar mais essa evolução de uma instituição tão séria e tradicional 
como a Bahiana é um prazer enorme. O memorial vai contar a história da 
Saúde no Brasil de forma séria e comprometida. É um verdadeiro legado 
para a sociedade. Fico feliz em perceber que a Bahiana não vai deixar sua 
história morrer. Estudei nessa faculdade e hoje ensino nela, tudo isso é muito 
gratificante”, congratula a médica.

Memorial de Saúde é construído 
pela Escola Bahiana de Medicina 
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Dedicada ao estudo dos 
comportamentos humanos e 
processos mentais, a Psicologia vai 
muito além do divã, ganhando as 
ruas, instituições de ensino, hospitais, 
empresas; para promover a saúde 
e a qualidade de vida onde quer 
que venha ser exercida. Há mais 
de 20 anos no mercado, o curso 
de graduação em Psicologia da 
Bahiana possui currículo inovador: 
do 1º ao 6º semestre é trabalhada 
a metodologia de ensino, Problem-
Based Learning (PBL), que apresenta 
o ser humano em suas relações com 
o mundo como objeto de estudo 
através de casos e problematizações. 
“Desde o primeiro semestre, o aluno 
participa de experiências práticas em 
escolas e unidades de saúde que vão 
ampliando o nível de complexidade 
gradualmente”, afirma a coordenadora 
do curso, Profa. Mônica Daltro. 

No 7º e no 8º semestres, o curso 
trabalha a formação em serviço. 
“No programa do internato, a aula 
acontece em campo, onde o estudate 
acompanha o professor em uma 
programa de rodízio em quatro 
contextos de prática: Psicologia 
Hospitar, Psicologia Organizacional, 

Clínica Ambulatorial e Psicologia 
Comunitária em uma Unidade 
de Saúde da Família”, afirma. No 
último ano, o aluno escolherá um 
dos campos apresentados para 
realizar seu estágio específico. 
Outro destaque da Bahiana são os 
investimentos feitos em pesquisa. 
“Temos importantes linhas de 
pesquisa na área de memória e 
diversidade, formação do profissional 
de saúde, saúde mental, clínica, 
com professores mestres e doutores 

investindo na produção de pesquisa, 
iniciação científica e monitorias”, 
descreve Mônica. Como forma de 
atender às exigências da formação 
profissional de psicólogos mediante a 
integração teórico-prática, a Bahiana 
possui o Serviço de Psicologia (Sepsi). 
A importância desta experiência está 
em buscar novas formas de inserção 
social do psicólogo, o diálogo com 
outros campos do saber e a atuação 
em equipes interdisciplinares. No 
que se refere ao mercado de trabalho 

e às oportunidades na área, a 
coordenadora indica que o futuro é 
bastante promissor. “A Psicologia está 
fazendo 50 anos de reconhecimento 
no Brasil este ano. É uma profissão 
jovem em expansão. A sociedade 
contemporânea em sua diversidade 
tem demandado cada dia mais o 
trabalho da Psicologia, não só nos 
tradicionais campos da clínica e das 
organizações, como também  os 
espaços na educação se ampliam 
à saúde mental, assistência social, 
psicologia hospitalar, jurídica, do 
esporte. Posso afirmar que não falta 
trabalho”, garante a coordenadora. 

Desta forma, o psicólogo pode atuar 
em organizações governamentais 
e não governamentais, centros 
comunitários e de assistência social, 
empresas, indústrias, escolas, creches, 
universidades, orfanatos, centros 
de pesquisa, unidades básicas de 
saúde, hospitais, clínicas, consultórios, 
entre tantas outras áreas. “O curso da 
Bahiana concebe a Psicologia como 
profissão de saúde. Isso quer dizer que 
o papel do psicólogo, em qualquer 
contexto que esteja atuando, é de 
promover saúde e qualidade de  
vida”, finaliza.

há maIs de 20 anos no mercado, o curso de psIcologIa 
da BahIana possuI currículo Inovador

Psicologia
Referência no ensino superior dedicado 
à área de saúde, a Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública também 
conta com variados cursos de pós-
graduação. São diversas opções nas 
áreas de Enfermagem, Odontologia, 
Medicina e Psicologia, voltados para 
aqueles que desejam obter maior 
conhecimento prático, através de 
especializações, como para quem quer 
se dedicar às pesquisas na área, com 
mestrados e doutorados. 

Para se ter uma ideia, entre 2006 e 
2011, quase 460 profissionais obtiveram 
o título de especialista pela Bahiana, 
que titulou ainda 53 novos mestres 
e 18 novos doutores. Vale destacar 
também que o Stricto Sensu em 
Medicina e Saúde Humana obteve 
nota 4 na avaliação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), que visa implantar um 
padrão de excelência acadêmica para 
os mestrados e doutorados nacionais. 
“Queremos ajudar na preparação 
dos profissionais para a atuação nos 
diferentes níveis de atenção à saúde, 
desde a comunidade até o paciente 
de alta complexidade e reabilitação”, 
pontua a coordenadora de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão da 
Bahiana, Profa. Dra. Kátia Sá.

A Bahiana tem parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade 
Federal da Bahia (Ufba), a Universidade 
do Estado da Bahia (Uneb), o Senai-
Cimatec, além de outras instituições 
nacionais e internacionais.

A Bahiana conta 
também com 
cursos de Pós


