




editorial

Profª Maria luisa Carvalho Soliani
diretora da escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

A Revista Bahiana chega à sua terceira 
edição. E para continuar falando sobre 
saúde de uma forma atualizada e 
contextualizada socialmente, neste 
número fazemos um apanhado sobre as 
diversas atividades desenvolvidas pela 
Instituição, evidenciando a importância 
do perfil humanista para o cenário 
contemporâneo da saúde pública, conceito 
sempre difundido em nossa comunidade 
acadêmica.

Vamos contar um pouco da história do ADAB, o Ambulatório Docente-
Assistencial da Bahiana, que completa 30 anos de existência como referência 
em atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde e que abriga em 
sua estrutura multiprofissional o Centro de Distúrbios Miccionais da Infância 
(CEDIMI) e o Centro de Atendimento Integral e Multidisciplinar ao portador de 
HTLV, ambos com reconhecimento nacional e internacional na área de saúde.

Ainda fazendo parte do ADAB, apresentaremos também detalhes sobre 
o Serviço de Terapia Ocupacional – SerTO – um núcleo de assistência à 
comunidade onde os alunos e professores de Terapia Ocupacional fazem do 
conhecimento a ferramenta principal na prevenção e reabilitação de pacientes 
com necessidades especiais. Dando continuidade aos serviços assistenciais, 
você conhecerá também o trabalho de atendimento gratuito aos portadores da 
Síndrome do Pânico, desenvolvido pelo Serviço de Psicologia - SEPSI.

Saúde é sempre nosso foco principal, mas vamos falar de tecnologia na 
matéria sobre o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais, o 
CEDETE. Você vai entender como a tecnologia contribui para a socialização 
do conhecimento, conhecer um pouco mais a Comunidade Bahiana, a nossa 
própria rede de relacionamento, e ficar informado sobre o que temos feito para 
que a Bahiana seja ainda mais inovadora.

Por acreditar que conhecimento também se aprende na prática, em “Mais 
oportunidades no aprendizado” apontamos quais são os pontos positivos da 
vivência profissional no ambiente acadêmico, discutindo sobre a tendência de 
entender o aprendizado como uma experiência que vai além da sala de aula, 
algo que nós da Bahiana valorizamos desde o início da graduação.

Nesta edição, também trazemos grandes novidades, como a Residência em 
Fisioterapia, possibilitando uma modalidade de especialização até agora 
inexistente na Bahia e a extensão do programa de intercâmbio para os outros 
cursos da instituição, além de dicas para quem pretende ter essa experiência 
em seu currículo.

Veremos ainda a perspectiva de alguns dos colaboradores que acompanham 
de perto a constante busca da Bahiana pela renovação do espírito 
acadêmico, onde um dos grandes resultados é o NAPP – Núcleo de Atenção 
Psicopedagógica – que comemora 10 anos de sucesso à frente do apoio à 
comunidade acadêmica da instituição.

Responsabilidade social é uma preocupação permanente da Bahiana, por 
isso vamos mostrar como tem sido a implementação do 5S, conceito que 
promove a otimização do ambiente por através da eficiência coletiva. Tudo 
isso dentro de um objetivo maior que é a desenvolvimento de um novo modelo 
institucional de planejamento e gestão participativa.

Você, querido leitor, mais uma vez é nosso convidado para conhecer tudo isso 
e muito mais sobre a Bahiana.

Desejo a todos uma boa leitura,
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SeMPre 
reCoMeçar

as atividades de tecnologias assistivas, 

usadas na terapia ocupacional, garantem a 

reabilitação de muitos pacientes

A cada novo dia a vida nos exige um recomeçar. Todo dia precisamos enfrentar novos desafios e muitos 

deles exigem uma adaptação ou mudança de comportamento. Mas, como isso faz parte das atividades diá-

rias, fazemos nossas adaptações sem nem nos dar conta disso.

E assim, vamos nos adequando a novas realidades como: uma nova escola, uma nova casa, um novo 

trabalho, novos amigos, novos vizinhos. Mas e quando a mudança exige muito mais? Para algumas pessoas, 

que foram vítimas de acidentes e/ou de doenças degenerativas, as exigências são bem maiores.

Em alguns casos é preciso um total reaprendizado de atividades simples do dia a dia como escovar os 

dentes, pentear os cabelos ou cozinhar. Para esses casos é de fundamental importância o trabalho do Tera-

peuta Ocupacional.

que justamente por essa responsabilidade se sente motivada 

a pesquisar, estudar assuntos que nas aulas teóricas não ti-

nha tanto interesse.
 Para a supervisora Mirella, o mais interessante desse es-

tágio é a associação entre a necessidade do paciente em ser 

atendido e do estudante em aprender. “É imprescindível para 

os estudantes e importante para quem é atendido. O SerTO 

é um serviço de referência no estado para o atendimento de 

crianças e idosos”, conta.
O serviço – O SerTO existe desde 1998 e atende, gratui-

tamente, pessoas que são encaminhadas por hospitais ou 

por outros serviços até da própria Bahiana. São cinco super-

visores de estágios, uma responsável técnica, dois auxiliares 

administrativos e um profissional de serviços gerais que for-

mam a equipe do SerTO, além dos estudantes que realizam 

o estágio.
Segundo Tiza Mendes, a responsável técnica do Serviço, 

somente no mês de março deste ano foram atendidas 362 

pessoas. “Temos crianças que são atendidas aqui desde que 

nasceram e hoje já estão com 10 anos. São casos ainda mui-

to graves e que sem o acompanhamento do SerTO estariam 

em situação bem mais agravada”, revela. 

As atividades desempenhadas no Serviço atendem às ne-

cessidades específicas de cada paciente que vão desde tra-

balhos lúdicos, como os exercidos com as crianças, às ativi-

dades desempenhadas no lar. Para isso, o Serviço conta com 

uma sala que é uma réplica de uma casa para que todas as 

situações possam ser recriadas. “Também fazemos atendi-

mento domiciliar com orientações a cuidadores e adaptações 

de ambientes em casa e no trabalho, além de visitas a esco-

las para orientação de professores”, explica Tiza.

Por meio das Tecnologias Assistivas, que são re-

cursos usados na Terapia ocupacional (To) para am-

pliar as habilidades funcionais, essas pessoas con-

tam com atividades de reabilitação e equipamentos 

que auxiliam na realização das ações cotidianas de 

autocuidado, trabalho e lazer. 
Na Bahiana existe o Serviço de Terapia Ocupacio-

nal (SerTo), um serviço de assistência especializada 

que funciona no Ambulatório Docente-Assistencial da 

Bahiana (ADAB) e atende gratuitamente pessoas que 

precisam de cuidados especiais nessa área. 

No SerTO, estudantes dos 7º e 8º semestres co-

locam em prática o que aprenderam na teoria das 

salas de aulas através de estágios supervisionados. 

Com atendimentos voltados à crianças, adolescen-

tes, adultos, idosos e trabalhadores, o Serviço realiza 

ainda inclusão escolar de crianças e adolescentes 

com deficiência, avaliação e intervenção em ambien-

te de trabalho e avaliação de desempenho ocupacio-

nal. 
Além dos trabalhos que são exercidos nas salas 

de atividades plásticas, atividade corporal e ativida-

des da vida diária, o SerTo possui também um la-

boratório de órteses. As órteses, assim como outros 

dispositivos de adaptação ortopédica e também as 

adaptações, são feitas sob medida para cada pacien-

te de acordo com suas necessidades e característi-

cas. “Cada adaptação é personalizada e passa por 

um processo de avaliação que inclui sensibilidade e 

mensuração. Cada uma tem a inclinação necessária 

para auxiliar nos movimentos de cada paciente”, ex-

plica Mirella Lima, supervisora de estágio de atenção 

à saúde do adulto.
O estágio – A passagem dos estudantes pelo 

SerTO é obrigatória nos últimos semestres. Para ini-

ciar o contato com a futura profissão, os alunos do 

7º semestre podem escolher através do Serviço de 

Terapia ocupacional três áreas para estagiar. Já no 

8º semestre, eles têm novamente a oportunidade de, 

entre os três estágios anteriores, optar por dois para 

um maior aprofundamento. Os alunos da Bahiana 

também são responsáveis pela confecção das adap-

tações e órteses utilizadas pelos pacientes do Ambu-

latório Docente-Assistencial da Bahiana – ADAB.

Para a estudante do 7º semestre, Flora Borges, 

que está passando pelos estágios de Atenção Básica, 

Atenção à Saúde da Criança e Adolescente e Atenção 

à Saúde do Adulto, a vivência do estágio é impres-

cindível. “Se eu soubesse antes o quanto o estágio 

é importante eu sugeriria dois anos só de estágio”, 

revela. Flora garante que nos estágios aprende muito 

mais que na sala de aula. “A gente aprende muito 

sobre nós mesmos. Percebemos o que gostamos, 

descobrimos com o que temos afinidade”.

Para a estudante o mais importante é o contato 

com o paciente. “A gente se sente responsável por 

cada paciente e precisamos ter muito cuidado com o 

que fazemos, pois estamos interferindo e influencian-

do a vida destas pessoas, seja com o nosso toque, a 

nossa fala, em tudo”, diz. Flora ainda complementa 

graduação - teraPia oCuPaCional

Estudante Flora Borges 
em atendimento

Profa Mirella Lima 
e estagiários

Tiza Mendes, 
responsável 
técnica pelo 

serviço de Terapia 
Ocupacional
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Cedete vem apostando nesse recurso para estimular o 

aprendizado de forma mais prazerosa e eficiente

interatiVidade
 a ChaVe do aPrendizado

Em tempos em que redes sociais como Twitter, orkut e Fa-
cebook praticamente tomam o lugar das relações pessoais e 
em que a interatividade e a troca de informações online vira-
ram palavra de ordem, é fundamental que as instituições de 
ensino acompanhem essa tendência e busquem mecanismos 
para atrair e integrar estudantes, professores e colaboradores. 
Pensando nisso, a Bahiana criou, há dois anos, o seu Centro de 
Desenvolvimento de Tecnologia Educacionais (CEDETE).

Atrelando a busca de novas ferramentas educativas à uma 
maior interação entre instituição e comunidade acadêmica, o 
CEDETE vem apostando na interatividade entre a disciplina 
na sala de aula e nos ambientes online - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). Com um visual funcional e interativo, o 
AVA da Bahiana oferece um pacote de inovações, colocando 
a instituição no contexto nacional e internacional no segmen-
to de tecnologias aplicadas à educação. O ambiente oferece 
textos, links, imagens, áudios e também conta com uma vi-
deoteca, na qual o usuário tem acesso a videoconferências, 
palestras, vivências, aulas e vídeos de eventos realizados 
na Bahiana ou em outras escolas. O AVA da instituição é ad-

ministrado pelo CEDETE, que conta com a coordenação do 
professor Antônio Carlos Costa, do curso de Medicina. Como 
forma de aproximar o AVA dos alunos de todos os cursos da 
Bahiana, a instituição criou a Comunidade Bahiana, uma rede 
de relacionamento institucional que tem possibilitado uma 
maior integração entre suas Unidades Acadêmicas. Além de 
criar um perfil com fotos, os membros da Comunidade podem 
adicionar amigos, enviar mensagens, criar grupos de turmas 
específicas e, na plataforma Moodle, que integra o sistema, 
acessar atividades dos módulos dos cursos, permitindo a pu-
blicação de artigos, textos, vídeos, links, postagem de traba-
lhos, participação em fórum de discussão, chats, elaboração 
de questionário, tarefas, construção colaborativa de textos de 
forma online e criar discussões transversais, ampliando para 
toda a comunidade assuntos discutidos em sala de aula. Para 
Kathyusca Paiva, estudante do 7º semestre de Psicologia, o 
AVA facilita muito os estudos. “Por causa do design atrativo 
e interativo, o Ambiente Virtual da Bahiana ajuda a buscar o 
conhecimento de forma mais lúdica e facilita o aprendizado, 
pois é muito mais fácil encontrar informações”, afirma.

Seguindo a linha da interatividade, o AVA permite ainda a visua-
lização das videoconferências da Rede Universitária de Telemedici-
na – Rute, iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia que visa o 
aprimoramento da infra-estrutura para telemedicina já existente em 
hospitais universitários e a integração de projetos entre as instituições 
participantes. A Bahiana é a primeira instituição particular sem fins 
lucrativos a participar da Rute.

Um exemplo da integração proporcionada pela Rede são os SIGs 
(Grupos de Interesses Especiais), nos quais os profissionais de saú-
de das instituições pertencentes à rede montam uma agenda de 
videoconferências para discutir temas de ensino, pesquisa e assis-
tência. Entre os principais grupos estão: Dermatologia, Oftalmologia, 
Telepsiquiatria, Saúde da Infância e Adolescência, Pesquisa Desen-
volvimento e Inovação, Padrões para Telemedicina e Informática em 
Saúde.

Todas as transmissões dos SIGs são realizadas na sala de vide-
oconferência do CEDETE e envolvem universidades, escolas de me-
dicina, hospitais universitários de todo o Brasil e de outros países. 

Videoconferências

Algumas videoconferências de temas importantes são gravadas e dis-
ponibilizadas nos módulos dos cursos da Bahiana, visto as limitações 
de espaço físico da sala de videoconferência que nem sempre compor-
ta a quantidade de pessoas interessadas.

Por possibilitar a adoção de medidas simples e de baixo custo, 
como a implantação de sistemas de análise de imagens médicas com 
diagnósticos remotos, a Rute trará importantes benefícios científicos, 
tecnológicos, econômicos e sociais para os serviços médicos já exis-
tentes. Ela ajudará a diminuir a carência de especialistas e ainda pro-
porcionará treinamento e capacitação de profissionais da área médica 
sem deslocamento para os centros de referência.

outras vantagens que a Rute trará, aos hospitais universitários e 
instituições de ensino e pesquisa participantes da iniciativa, são a dis-
posição de aplicativos que demandam mais recursos de rede e o com-
partilhamento dos dados dos serviços de telemedicina. Mais à frente, 
por meio de compartilhamento de arquivos de prontuários, consultas e 
exames, ainda será possível levar serviços desenvolvidos nos hospitais 
universitários do país a profissionais de distantes cidades.  

A estudante Kathyusca 
Paiva utiliza o AVA como 
ferramenta de estudo

Prof. Antônio Carlos Costa  
e estudantes

Bahiana Faz e aConteCe - CedeteBahiana Faz e aConteCe - Cedete
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relação que Cura
Todo mundo sabe que a proximidade e a afetividade entre 

paciente e médico são fatores que ajudam muito na recupe-
ração do doente. Com os outros profissionais de saúde a si-
tuação não é diferente. Os estudantes da Bahiana aprendem 
desde o começo dos cursos que é muito importante criar 
vínculos com seus pacientes em ações que permitam isso. 
o estágio no Complexo Comunitário Vida Plena é um desses 
momentos. 

No Complexo Comunitário Vida Plena, cerca 5.820 famí-
lias, aproximadamente 25 mil pessoas, recebem um trata-
mento que vai muito além do simples atendimento clínico. 
Por causa de um relacionamento mais próximo cultivado pe-
los estudantes, a comunidade se sente parte indispensável 
do processo e vêem naqueles “praticamente profissionais” 
seres humanos dispostos a ajudar da melhor forma possível. 
Isso tudo faz com que os pacientes façam sua parte, toman-

do os remédios na hora certa, fazendo os exames necessá-
rios e buscando verdadeiramente a mudança de hábitos.

o Vida Plena, localizado no distrito sanitário de Pau da 
Lima, é uma unidade docente assistencial mantida pela Socie-
dade Hólon e pela Bahiana. Ela trabalha com a atenção bási-
ca, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância 
com a Estratégia em Saúde da Família. o Complexo oferece 
aos estudantes um cenário para o ensino, a assistência e a 
pesquisa, durante a graduação e, também, na pós-graduação, 
como na Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 

Para a diretora técnica do Complexo Comunitário, Eleonora 
Peixinho, o trabalho desenvolvido pelos estudantes e profes-
sores na unidade é muito importante na formação. “Quando 
os estudantes têm esse aprendizado na atenção básica, eles 
não ficam restritos ao ambiente hospitalar, o que é um dos 
diferenciais dos nossos cursos”, resume a diretora. 

o que é Feito no CoMPlexo CoMunitário Vida Plena
o relacionamento mais próximo cultivado pelos estudantes faz com que os pacientes desenvolvam melhor o tratamento
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Assistência médica a idosos, adultos, gestantes, crianças e adolescentes em uma das áreas do Distrito de Pau 
da Lima. Eles recebem atendimento odontológico, nutricional, psicológico, fisioterapêutico e de enfermagem; 

Ações de promoção à saúde, através de visitas domiciliares para estimular o autocuidado. São 
também realizados atendimentos multiprofissionais para os pacientes que não têm condições de 
andar, idosos que moram sozinhos e doentes psiquiátricos; 

Palestras educativas nas escolas da região;

Cursos de inclusão digital para jovens;

Reuniões com a comunidade para mobilizá-la a resolver os problemas diários que vivência, 
como a violência, a escassez de transporte público e a falta de saneamento básico; 

Atendimento a quatro creches da área de Pau da Lima;

Grupos educativos destinados a idosos, adolescentes e gestantes;

organização de feiras e passeatas sobre cultura da paz;

Realização de exame preventivo para câncer de colo de útero;

Participação nas campanhas de imunização.

Bahiana SoCial - Vida Plena

Profa Eleonora Peixinho
e estudantes

Atendimento 
domiciliar do 
Vida Plena.
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o curso de enfermagem da Bahiana oferece espaços de aprendizagem diversificados 
onde o universitário pode construir e trocar conhecimento

MaiS oPortunidadeS
no aPrendizado

Estudante do 6º semestre de Enfermagem, Flávia Fer-
reira já estagiou em seis unidades de saúde. Ela é uma 
das futuras enfermeiras, com formação na Bahiana, que 
sabem o que é aprender com a prática. “o aprendiza-
do não é resumido às quatro paredes da classe. Somos 
formados, de fato, para sermos profissionais competen-
tes e preparados para as mais diversas situações. Desta 
forma, acabamos nos tornando apaixonados pela profis-
são”, declara.

Os estudantes do curso de Enfermagem aprendem a 
articular a teoria e prática através de um projeto pedagó-
gico integrado por unidades que fomentam a interdisci-
plinaridade, a formação para o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e a participação ativa desses universitários no pro-
cesso de aprendizado. O contato com o serviço de saúde, 
e, consequentemente, com os pacientes, é considerado 
de extrema importância para que o acadêmico desenvol-
va competências, habilidades e atitudes profissionais.  

“Ser enfermeiro é muito mais que desenvolver proce-
dimentos no processo do cuidar. Espera-se que, ao con-
cluir o curso, o profissional esteja apto para atuar nos 
diversos cenários da saúde, nos setores público e priva-
do, consciente de sua responsabilidade e compromisso 
social”, afirma a coordenadora do curso de Enfermagem 
da Bahiana, Maria de Lourdes Gomes. Segundo ela, o 
estudante aprende a se relacionar com diversos profis-
sionais de saúde, a trabalhar em equipe e a comunicar-
se, administrando suas emoções e sentimentos. “Além 
disso, ele aprende a desenvolver uma assistência huma-
nizada e ética”, completa Maria de Lourdes.

A Instituição oferece espaços de aprendizagem diver-
sificados e o graduando pode construir e trocar conheci-
mento, além de aproveitar ao máximo o que é disponi-
bilizado através das aulas teóricas e práticas, estágios, 
cursos de extensão e pesquisas, grupos de estudo nas 
diversas áreas da enfermagem, além da sua busca inde-
pendente. A graduanda Flávia destaca que as lições em 
sala de aula são complementadas nos laboratórios, nas 
práticas hospitalares em postos de saúde, nos abrigos e 
centros sociais. “Vamos aprendendo de forma gradual e 
contínua”, afirma.

Laboratório de Habilidades de Enfermagem

Inaugurado em março de 2009, o Laboratório de Ha-
bilidades de Enfermagem da Bahiana possui cinco sa-
las, um espaço para higienização das mãos e uma área 
de apoio para guardar o material. Todas são equipadas 
com materiais e equipamentos médicos hospitalares, 
material educativo para atividades de promoção à saú-

de e manequins. Em um destes espaços foi criado um 
ambiente similar a um quarto de hospital. Com toda essa 
estrutura e com a tutela dos professores, os estudantes 
do curso realizam atividades práticas. o objetivo da Es-
cola é favorecer o desenvolvimento de competências e 
habilidades específicas da Enfermagem. No Laboratório 
são simuladas situações de atendimento ao paciente, 
permitindo ao graduando uma aproximação da realidade 
na qual ele irá atuar. Algumas das técnicas realizadas e 
demonstradas são: curativo, sondagem vesical e naso-
gástrica, administração de medicamentos e vacinas, Pri-
meiros Socorros, preparo de material cirúrgico e práticas 
de biossegurança, dentre outras.

Onde os estudantes aprendem na prática
Atualmente, a Bahiana tem convênios com a Secretaria Estadual de Saúde (Hospital Roberto Santos, Hospital Ge-ral do Estado, Hospital Ana Nery, Hospital otávio Manga-beira, Juliano Moreira, Hospital Martagão Gesteira), com a Secretaria Municipal de Saúde (Distrito Cabula-Beirú, Pau da Lima e Brotas), Santa Casa de Misericórdia (Santa Isabel), Ambulatório Docente - Assistecial de Brotas e Ca-bula (ADAB), Complexo Comunitário Vida Plena, Programa de Monitoria Interdisciplinar Corações da Bahiana, dentre outros.

Como eles aprendem
Desenvolvendo simulações de atividades práticas nos laboratórios de habilidades e realizando práticas especí-ficas dos componentes curriculares nos serviços de saú-de, sob supervisão do professor; assim como nos estágios obrigatórios na atenção hospitalar e básica de saúde, que acontecem nos dois últimos semestres.

Atividades desenvolvidas
São atividades na área de assistência (cuidado direto ao paciente/cliente com diversas patologias), de gerencia-mento (planejamento de ações e gerenciamento de pes-soas e recursos materiais), de educação (promoção da saúde e prevenção de agravos) e educação permanente em saúde.

Em quais áreas
Saúde Coletiva, Saúde do Adulto, Saúde da Criança, Saú-de da Mulher e Neonatal, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Centro Cirúrgico e Central de Material, Gerenciamento de Enfermagem.

graduação - enFerMageM

Coordenadora 
Maria de Lourdes, 
Profa Olívia 
Almeida 
e estudantes

Estudante do 
6o semestre,
Flávia Ferreira
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ProJeto 
retoMado
Bahiana reinicia programa de residência em Fisioterapia

Após 30 anos, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pú-
blica retoma o projeto de Residência em Fisioterapia. Neste 
ano de 2010, a instituição, através de parceria com a Secre-
taria de Saúde do Estado (Sesab) e com o Complexo Vida 
Plena - Sociedade Holon, está implantando a Residência em 
Fisioterapia na Saúde da Família. os profissionais de Fisio-
terapia, egressos da Bahiana e de outras instituições esta-
rão sob supervisão direta de um docente da Bahiana, devi-
damente qualificado, e que contribuirá na formação destes 
profissionais. 

“Mais uma vez, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública, através do seu curso de Fisioterapia, estará no cená-
rio regional e nacional participando de iniciativas que eleva-
rão a qualidade na formação profissional, desta vez, no âm-
bito da pós-graduação”, comemora a coordenadora do curso 
de Fisioterapia, Roseny Ferreira. 

No ano de 1978, a Bahiana, representada pelo Dr. Celso 
Luiz Santiago Figueroa, em parceria com a Santa Casa de Mi-
sericórdia – Hospital Santa Isabel, implantou, pioneiramente 
no Brasil, o Plano Experimental de Internato e Residência em 
Fisioterapia. Na época, a finalidade era capacitar estudantes 
e diplomados para o exercício da profissão de Fisioterapeuta. 

O plano experimental de residência teve duração de dois 
anos, capacitando cerca de 40 profissionais, sendo interrom-
pido por questões administrativas.

De acordo com professora Roseny, desde a década de 
1960, vinha acontecendo uma demanda natural de especia-
lização dos profissionais de saúde não médicos pelo modelo 
da residência médica, reconhecidamente capaz de qualificar 
para o mercado de trabalho. 

“o primeiro programa instituído que se tem notícia foi o 
de residência em Enfermagem, criado no Hospital Infantil do 
Morumbi, em São Paulo, no ano de 1961, que se adiantava 
em relação à regulamentação da residência médica, que só 
foi efetivada oficialmente em 1977”, conta a professora.

graduação - FiSioteraPia

Atendimento ao idoso

Profa Roseny Ferreira, coordenadora 
do curso; Antônio Maurício, ex-aluno e 
residente, e estudantes

Estudante em 
atendimento na 
Clínica Avançada 
de Fisioterapia
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da Bahiana
Para o Mundo
estudantes do último ano de Medicina têm a oportunidade de conhecer novas 
técnicas e ampliar seus conhecimentos através do intercâmbio

Conhecer o mundo, vivenciar outras realidades, mas, sobretudo, ampliar os 
conhecimentos. É com este olhar que estudantes do último ano do curso de Medi-
cina da Bahiana têm realizado intercâmbios pelos quatro cantos do planeta. Trata-
se de um estágio eletivo, de dois meses, disponibilizado pela Instituição na grade 
curricular. 

“o acadêmico de Medicina, quando se propõe a ser médico, precisa ter um 
olhar e uma escuta diferenciados. Tem que ser um buscador para a formação de 
sua bagagem científica. Para isso, necessita conhecer novas técnicas, desenvolver 
habilidades e ampliar seu conhecimento de mundo.  o estágio eletivo é uma forma 
de conseguir isso. Portanto, se o investimento é possível, já que é o estudante que 
arca com o ônus da viagem, vale muito a pena”, afirma a supervisora-pedagógica 
do internato de Medicina, Maria Luisa Cardoso. o principal objetivo, segundo ela, 
é incentivar a troca de experiências.

Graduando do 6º ano, João Flavio Martins voltou a pouco do estágio que fez na 
Austrália. Ele estagiou durante oito semanas no Departamento de Radiologia do 
Flinders Medical Centre, hospital universitário da Flinders University/School of Me-
dicine. De acordo com o estudante, sua escolha pela Austrália foi fundamentada 
no idioma, na qualidade de vida e na excelência do sistema 
público de saúde. “o sistema australiano é um dos melhores 
do mundo, tanto para quem usa, quanto para quem trabalha. 
Eu optei por Radiologia por ter vivenciado uma experiência 
muito positiva nessa especialidade no Hospital Santo Antônio 
de Salvador e porque queria aprofundar esse conhecimento 
em um centro que está muito a frente da nossa realidade bra-
sileira”, ilustra Martins.

Para o futuro médico, o intercâmbio “é muito bem organi-
zado, os professores e residentes são de grande competência 
e têm muito prazer em ensinar”. Ele narra que o local escolhi-
do facilitou bastante a sua inserção e o seu aprendizado, por 
ser um país multicultural, onde grande parcela dos médicos, 
assim como uma considerável parte da população, é compos-
ta por estrangeiros, de modo que conheciam bem as dificul-
dades que poderia encontrar e fizeram o possível para a sua 
rápida adaptação. “Foi muito gratificante ler o relatório final 
do Professor Dr. John Slavotinek, que era o chefe do Departa-
mento e presidente da Seção Estadual do Real Colégio Aus-
traliano e Neozelandês de Radiologistas, além de conselheiro 
federal e membro do Comitê de Pesquisa de Radiologia da 
Austrália, e ver palavras de elogio, além de saber que aquilo 
tudo era um consenso da equipe. Voltei muito satisfeito com 
o que eu aprendi e gostei muito do que vi nesse intercâmbio. 
Quero fazer Radiologia sim!”, vibra o estudante.

dicas são interessantes
João Flavio dá algumas dicas para os graduandos que pretendem fazer o 

estágio fora do país: “o investimento é um pouco alto, mas tudo depende de 
planejamento. Minha viagem foi planejada com mais de um ano de antecedên-
cia. Comprei minha passagem quase oito meses antes por um preço mais em 
conta. Quando há planejamento, os custos podem ser divididos e o acadêmico 
pode aguardar o melhor momento para aproveitar promoções”. Duas coisas 
importantes que o ajudaram a diminuir os custos foram as cortesias do segu-
ro contra indenização médica para estudante (do Departamento de Saúde da 
Austrália), que é obrigatório, e a do intercâmbio (da própria Flinders University). 
Segundo o universitário, o gasto é considerável, pois há despesas com docu-
mentação, visto, passagens, acomodação, seguro saúde, alimentação, e todos 
são sempre em dólar. 

“Mesmo assim, posso afirmar com certeza absoluta que valeu a pena. Pou-
cos médicos tiveram a oportunidade que eu tive de vivenciar em um hospital de 
grande porte uma tecnologia avançada que permitia a elaboração de laudos de-
talhados e precisos, além de poder oferecer sempre resolutividade ao paciente. 
Estou sempre em contato com o Departamento de Radiologia, sendo atualizado 
continuamente, mesmo estando tão longe. Guardo também a experiência do 
aprendizado para estar sempre superando desafios, a fim de colocar em prática 
tudo o que me foi transmitido”, acrescenta Martins.

Critérios para o intercâmbio

intercâmbio começou em 2001
Todos os anos, mais de 100 estudantes participam dos programas de está-

gio opcional, intermediados pela Bahiana, que podem ser feitos no Brasil, em 
outros estados e até mesmo no exterior.  O intercâmbio teve início em meados 
de 2001. Na época, uma instituição de ensino superior da Pensilvânia, nos Es-
tados Unidos, procurou a Bahiana para oferecer a troca de experiência entre os 
dois países na área de Medicina. A partir daí, a Supervisão Acadêmico-Peda-
gógica começou a intermediar as viagens, orientando seus graduandos sobre 
como proceder para realizar o estágio: para onde podem ir (a depender da área 
que pretendem estudar), como entrar em contato com a instituição escolhida, 
de que forma organizar a documentação acadêmica, além de disponibilizar 
uma carta de apresentação do estudante para o pleito da vaga. 

“o acadêmico tem que saber, claramente, qual o objetivo dele nesse in-
tercâmbio, o que pretende estudar, para aproveitar a oportunidade da melhor 
forma possível”, explica Maria Luísa. Normalmente, no exterior, o intercâmbio 
se configura como estágio de observação. o estudante não pode tocar nos 
pacientes, mas pode discutir o caso com seus orientadores. “o respeito a 
esse critério é fundamental para o sucesso da iniciativa”, garante. A partir de 
2011, também haverá possibilidade de intercâmbio no exterior para alunos 
dos outros cursos da Bahiana.

Ser estudante do 6º ano de Medicina
Saber falar o idioma
Estar informado sobre os costumes e 
cultura local
Respeitar as normas do estágio 
definidas pela instituição

O graduando João 
Flavio estagiou 
oito semanas na 
Austrália

graduação - MediCina

Segundo a profa Maria Luisa 
Cardoso, todos os anos 
mais de 100 estudantes 
participam dos programas 
de estágio intermediados 
pela Bahiana
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Colaboradores, ex-alunos, professores relatam as muitas ações que, nestes dez 
anos, transformaram a Bahiana na escola que é hoje

uMa déCada
de eVoluçÕeS

o ano de 2010 fecha a primeira década de um novo 
milênio. Muitas coisas importantes aconteceram no mun-
do nesses últimos 10 anos. Para a Bahiana, o período é 
considerado um marco na instituição. Foram tantas mu-
danças, adaptações, evoluções que este período pode ser 
chamado de “passo de gigante”, como afirmou a professo-
ra Marina Araújo.

A maioria das mudanças foi feita durante a gestão 
da professora Maria Luisa Soliani, que assumiu o cargo 
de diretora da Escola no ano de 2001. Antes, em 2000, 
começou a grande reconfiguração curricular do Curso de 
Medicina, com a chegada de pedagogos que trouxeram 
à instituição uma nova proposta político-pedagógica de 
formação caracterizada pela ação educativa democrática 
que procura estimular a participação integrada de todos 
os segmentos acadêmicos nas atividades pedagógicas. 
Além disso, nesse ano também nasceu o Núcleo de Aten-
ção Psicopedagógica (NAPP) e a Bahiana começou a ofe-
recer a pós-graduação stricto sensu, com o Mestrado e o 
Doutorado em Medicina Interna. A partir daí, foi uma novi-
dade atrás da outra. 

Em 2001 foi criado o Serviço de Supervisão Pedagógi-
ca, da Unidade Acadêmica Nazaré - em 2009, esse serviço 
estendeu-se às Unidades Acadêmicas Cabula e Brotas – e 
também começou a funcionar o Ambulatório Odontológi-
co Docente-Assistencial do Cabula; em 2002, foi criado 
o Centro Integrado e Multidisciplinar de HTLV e Hepatites 
Virais; e em 2003, o Serviço de Psicologia, sendo também 
implantado o curso de Biomedicina. No ano de 2006, foi 
apresentado formalmente o PROIDD (Programa Institucio-
nal de Desenvolvimento Docente), consolidando o progra-
ma de capacitação docente, iniciado em 2001.

Em 2006, foi criado o CEDETE (Centro de Desenvol-
vimento de Tecnologias Educacionais), que administra o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) possibilitando co-
nexão em tempo real com instituições de todo o mundo. 

Neste mesmo ano, foi implantando o Mestrado Profissio-
nalizante em odontologia e o Centro de Convenções, que 
desde então vem abrigando inúmeros eventos. 

No ano seguinte, começaram as atividades do curso de 
Enfermagem. Em 2008, foi lançado o primeiro número da 
Revista da Bahiana e também foi implantado o Processo 
Seletivo Formativo, uma iniciativa pioneira no Brasil que 
propõe uma nova maneira de fazer vestibular com provas 
mais inteligentes e uma parte vivencial, proporcionando 
aos candidatos a possibilidade de experimentar um pouco 
as profissões escolhidas, aprendendo, refletindo e discu-
tindo sobre as situações vivenciadas. Em 2009, o processo 
foi estendido, com muito sucesso, ao curso de Medicina.

E no início deste ano, a Bahiana passou a fazer parte 
da Rede Universitária de Telemedicina (Rute), juntamente 
com as mais conceituadas escolas do país, como a USP, 
Unifesp e UFRJ.

Para a diretora Maria Luisa, as mudanças foram ver-
dadeiras revoluções e o Profº Humberto de Castro Lima, 
Coordenador Geral da Fundação Bahiana para Desenvol-
vimento das Ciências, mantenedora da Escola, até 2008, 
quando veio a falecer, foi o grande incentivador.  “Sem dú-
vida, crescemos muito e melhoramos em todos os níveis. 
Estamos sempre pensando e repensando, nos aprimoran-
do, aprendendo uns com os outros, trocando ideias, co-
nhecimento e também respeito, carinho e solidariedade. 
Estamos nos cuidando para cuidar de outros’, afirma. 

E ao longo desses anos, muitas foram as pessoas que 
contribuíram para essas revoluções acontecessem, muitos 
viram as coisas mudarem e têm muito a contar.

A professora Marina Araújo, por exemplo, ingressou na 
instituição em 2000, integrando a Comissão Permanente 
para Melhoria do Ensino e, como pedagoga, deveria re-
pensar com a comunidade acadêmica o projeto político-
pedagógico institucional e assessorar na elaboração de 
projetos dos cursos. 

Profa Maria Luisa Soliani ao lado 
da escultura que homenageia 

Prof. Humberto de Castro Lima, 
no jardim da Coordenadoria Geral

Profa Ana Joaquina Passos, 
coordenadora do curso de 
Terapia Ocupacional

inStituCional
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“A instituição revelou um grande ato de coragem ao se abrir 
ao novo. A Escola saiu da posição de conservadora e conse-
guiu entrar na contemporaneidade e por meio de um trabalho 
crítico-emancipatório fazer o indivíduo criar seus próprios cami-
nhos. Foi um verdadeiro passo de gigante e louvo a instituição 
por essa coragem e pelas conquistas. O ganho qualitativo desta 
instituição neste período, enquanto formadora de recursos hu-
manos para a área de saúde foi muito grande para a formação 
e consequentemente para a qualidade dos serviços prestados 
à sociedade”, garante. 

Para dona Nelma Ramos, colaboradora da instituição há 15 
anos, é motivo de muito orgulho poder ter vivenciado todas es-
sas transformações: “Fazer parte de uma Instituição que cuida, 
com credibilidade e competência, de dois bens essenciais à hu-
manidade, Saúde e Educação deixa-me feliz e recompensada. 
Impulsionar o crescimento dos seus colaboradores, valorizando 
o trabalho como condição da dignidade humana, e de todos 
que utilizam seus qualificados serviços é o que tenho testemu-
nhado ao longo destes 15 anos de convívio na Bahiana. Sinto 
orgulho de fazer parte da Bahiana”. 

Quem viveu os dois lados da instituição, tem ainda muito 
mais a comemorar. É o caso da terapeuta ocupacional forma-
da pela Bahiana, e hoje coordenadora do curso, professora 
Ana Joaquina Passos. “Para quem foi aluna da Escola e tem 
participado do seu crescimento, os últimos dez anos foram de 
transformações tão intensas e ininterruptas, perpassando to-
das as estruturas, desde as organizacionais até as físicas, que 
em alguns momentos fica parecendo um sonho que os novos 
tempos, tão desejados para nossa Escola, já tenham chegado. 
O curso de Terapia Ocupacional da Bahiana tem, nestes últimos 
dez anos, formado terapeutas ocupacionais críticos, conhece-
dores das condições de saúde da população de sua região e 
país, habilitados para trabalhar com os diversos grupos popu-
lacionais (crianças, adultos, idosos) tanto na prevenção, prote-
ção, quanto na reabilitação e em equipes multiprofissionais”.

Para a coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Exten-
são, professora Kátia Sá, o orgulho de poder contribuir com as 
mudanças fazem a diferença e as pessoas se sentem parte da 
instituição. “Entrei na Bahiana em 1995.  Só existia a Unidade 
Acadêmica Nazaré e dividíamos com os cursos de Medicina, Fi-
sioterapia e Terapia ocupacional.  Era difícil conciliar horários 
de salas de aula e laboratórios.  As compras demoravam e tí-
nhamos que ser criativos para dar uma boa aula.  Tive a ideia 
de construir um curso de pós-graduação e Dra. Maria Luisa 
me incentivou. Criamos o primeiro curso de especialização em 

Fisioterapia da Bahia.  Foi um sucesso e me senti muito bem 
apoiada pela instituição e partícipe do seu crescimento. Acom-
panhei o crescimento da Bahiana e fui ficando cada vez mais 
orgulhosa desta instituição que claramente era séria e investia 
no crescimento da infraestrutura, no desenvolvimento dos pro-
fessores e funcionários e formava profissionais diferenciados 
para o atendimento em saúde das pessoas com qualidade e 
humanismo.  Fui me sentindo cada vez mais feliz de estar aqui.  
Sinto que a Bahiana é o meu lugar.  Visto a camisa, me esforço 
pelo seu crescimento, adoro pertencer a esta família”.

A colaboradora Carol Grimaldi, que foi administradora da 
Unidade Acadêmica Brotas e hoje está no ADAB, pode afirmar: 
“Foram muitas as mudanças ao longo desses anos, tanto na 
estrutura física, com a ampliação e melhoria dos espaços, o 
aumento do número de consultórios, a climatização dos mes-
mos e a reforma do Laboratório de Patologia Clínica, quanto nos 
investimentos na informatização de atendimento ao SUS e em 
tecnologias de ponta, com a compra de Raio X e de ultrassom 
modernos. Ao longo desses anos, o ADAB ampliou o número 
de atendimento ao SUS, criando novos ambulatórios como o de 
Otorrinolaringologia, Reumatologia e Angiologia. Alguns serviços 
também começaram a ser oferecidos à população como larin-
goscopia e audiometria, além de um moderno Centro de HTLV 
e de Hepatites”. 

Também parte das mudanças desta década, a coordenado-
ra de Desenvolvimento de Pessoas, Luiza Ribeiro, conta sua ver-
são de colaboradora ativa nessas transformações: “No dia 03 
de julho, completei 10 anos de Bahiana. É bom pensar que es-
tamos comemorando juntos  uma década de rejuvenescimento. 
A sensação é de termos entrado no século XXI antenados, sin-
tonizados com as necessidades de mudanças, e de posturas 
inovadoras na educação brasileira dos nossos jovens. Como pe-
dagoga e alguém apaixonada pela profissão, me sinto  feliz em 
participar de uma equipe de profissionais também apaixonada 
pela proposta da Bahiana e, sobretudo, pela possibilidade de 
trabalhar em  um ambiente onde confiança,  criatividade, diálo-
go e afeto mútuo estão presentes em nosso cotidiano. De fato, 
este cotidiano tão orgânico  e dialético reflete o sucesso daque-
la que considero a maior (r)evolução interna vivida pela Bahia-
na nesta última década, qual seja, sintonizar-se, estruturar-se 
e dialogar com a pedagogia, criando serviços como Assessoria 
Pedagógica, a Supervisão Acadêmico Pedagógica e o NAPP, o 
que corporifica a proposta de uma formação em saúde pautada 
no cuidado ao outro. Na verdade estou falando de um paraíso 
real para um educador”.

além dos ganhos físicos, o esporte ajuda também 
na disciplina, no controle e na concentração

Judô o eSPorte do 
CorPo e da Mente

O Judô é hoje um dos esportes com maior núme-
ro de praticantes no Brasil. A atividade é única, pois 
além de defesa pessoal é um método educacional e 
disciplinador. A arte, que nasceu no Japão em 1882, 
visa o aperfeiçoamento físico, técnico, mental, psi-
cológico e moral do praticante. A demanda crescen-
te pela prática deste esporte levou à implantação da 
modalidade no projeto Judô da Bahiana.

“Trata-se de um esporte que tem um foco não 
apenas na atividade física e esportiva, mas também 
comportamental, que mexe com a disciplina, o con-
trole e a concentração”, explica o coordenador de 
atividades esportivas da Bahiana, Gildásio Campos. 
Segundo ele, a procura ocorreu não apenas de es-
tudantes ex-judocas ou que já praticavam a moda-
lidade, mas de outros interessados em conhecer o 
esporte.

Campos explicou que praticamente não há limi-
tações em relação à idade e ao sexo. Mulheres e 
homens podem praticar o judô, desde que seja feita 
uma avaliação médica que garanta as condições mí-
nimas necessárias para a prática. É ideal para pes-
soas que buscam o condicionamento físico, ema-
grecimento e ganho de força. Quando direcionadas 
para crianças, prioriza as atividades psicomotoras e 
objetiva desenvolver habilidades, disciplina, respei-
to e domínio corporal. 

O judô foi implantado no Brasil por volta do ano 
de 1908 com o advento da imigração japonesa. 
Aqui, passou a ser organizado e largamente difun-
dido, e hoje contamos com uma grande oferta de 
bons lutadores e revelações na modalidade. Atual-
mente, o país vive um de seus melhores momentos 
na história do judô. Tiago Camilo é considerado o 
melhor judoca do mundo em sua categoria. Nos Jo-
gos olímpicos de Pequim, o Brasil foi para a China 
de igual para igual com o Japão.

As aulas são ministradas pelo professor Angelo 
Araújo, faixa preta 2o dan. Elas acontecem às terças 
e quintas-feiras, das 18h às 19h30, na Unidade Aca-
dêmica Brotas. A turma, mista, contará com até 20 
alunos, e os interessados ainda podem se inscrever. 
De acordo com o professor Gildásio Campos, a de-
pender da demanda, a modalidade pode ser amplia-
da para outros horários e unidades acadêmicas. o 
esporte é considerado uma atividade de extensão, 
sendo coordenado pelo Núcleo de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão da Bahiana.

Regras do Judô
A disputa do Judô ocorre em um tatame de 14 por 14 metros. Os com-

bates duram até cinco minutos e o cronômetro sempre pára quando um 

dos três árbitros interrompe a luta. Caso termine empatada, a disputa vai 

para uma prorrogação de cinco minutos. Neste caso, vence quem marcar 

o primeiro ponto.
Mas, para vencer sumariamente a luta o atleta precisa aplicar um 

ippon no adversário. Há quatro formas de aplicar esse golpe: fazer com 

que o adversário caia com as costas no chão; imobilizar o adversário 

por 25 segundos; levar o oponente à desistência por estrangulamento; 

aplicar uma chave-de-braço torcendo o braço do rival. Também vence o 

atleta que consegue aplicar dois waza-aris,  golpe consiste em imobilizar 

o adversário por 20 segundos e também ocorre quando o oponente cai 

no tatame, mas não com os dois ombros. Há ainda o yuko, quando o 

judoca cai de lado ou é imobilizado entre 15 e 20 segundos. Caso dure 

entre 10 e 15 segundos, o árbitro decreta o koka.

LOcaL dE inscriçãO: 

Unidade acadêmica nazaré, Tel: (71) 2101-2900

e-mail: ebmsp-secretariacp1@bahiana.edu.br

ebmsp-secretariacp1@bahiana.edu.br.

Unidade acadêmica Brotas (Pós-graduação, Pesquisa e Extensão)

Tel: (71) 3276-8265 / e-mail: posgrad2@bahiana.edu.br  ::  posgrad2@bahiana.edu.br 

Unidade acadêmica cabula (Pós-graduação, Pesquisa e Extensão)

Tel: (71) 3257-8206
e-mail: posgrad3@bahiana.edu.br   ::    posgrad3@bahiana.edu.br

inStituCional eSPorte

Profa Luiza Ribeiro, 
coordenadora de 
Desenvolvimento 

de Pessoas

Profo Gildásio Campos e equipe
de Judô da Bahiana 
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os acadêmicos da Bahiana vão 
poder concorrer internamente às 
vagas da instituição

O foco da Bahiana são os seus estudantes. 
Por isso, para dar prioridade aos que escolhe-
ram a Escola como sua fonte de formação pro-
fissional, ela decidiu que, a partir do ano que 
vem, a transferência interna será prioridade 
para as vagas residuais dos diversos cursos 
e que, para o curso de Medicina, não haverá 
mais transferência externa. Resultado: os gra-
duandos da instituição que não estiverem sa-
tisfeitos com sua escolha poderão mudar de 
curso, pleiteando essas oportunidades atra-
vés de um processo seletivo interno.

“Todos os anos temos algumas vagas resi-
duais por causa da transferência de estudan-
tes para outras instituições ou do cancelamen-
to de matrículas. Para ocupá-las, fazemos um 
processo seletivo para transferência externa. 
Graduandos do Brasil todo concorrem, são 
cerca de 50, 60 acadêmicos para somente 
duas ou três vagas em Medicina”, conta a di-
retora da Bahiana, Maria Luisa Soliani. 

Inicialmente, somente os estudantes de 
Medicina, Fisioterapia, Biomedicina, odontolo-
gia e Enfermagem da Bahiana que fizeram o 
Processo Seletivo Formativo 2010.1 poderão, 
ao final do 4º semestre ou 2º ano, submeter-se 
ao processo seletivo interno para a transferên-
cia de curso. 

“Esses acadêmicos entraram agora e 
daqui a dois anos – final de 2011 – terão a 
possibilidade de concorrer às vagas residuais. 
Como Medicina é a graduação mais procura-
da, nele haverá, além das vagas residuais, va-
gas específicas reservadas para esse fim, sem 
nenhuma possibilidade de transferência exter-
na.” estamos esperando que a concorrência 
seja superior às demais”, explica a diretora. 

A Profª Maria Luisa Soliani esclarece que os cursos 
Psicologia e Terapia Ocupacional não participarão, por en-
quanto, desse processo seletivo interno porque possuem 
currículos diferentes, projetos político-pedagógicos mais 
distantes dos demais, mas “não é algo que está comple-
tamente afastado”. De acordo com a diretora, o objetivo 
maior dessa mudança de público para as vagas residuais é 
porque a Bahiana quer estudantes que tenham o seu perfil. 
“Queremos acadêmicos que já estejam nos nossos cursos, 
que tenham passado pelo nosso processo seletivo, ou seja, 
que possuam o nosso perfil, já desejado, pois já foram sele-
cionados baseados em determinadas bases”, acrescenta. 

Durante os dois anos iniciais dos cursos – dos contem-
plados na mudança – existe um núcleo curricular comum, 
isto é, um conjunto de componentes curriculares que é si-
milar a todos as cinco graduações. Por exemplo, ao final 
desse período, quem cursou Fisioterapia, Biomedicina, 
odontologia ou Enfermagem já terá completado o 1º ano do 
curso de Medicina. Assim, poderá passar para o 2º deste 
curso, caso seja aprovado no processo seletivo de transfe-
rência interna. “Isso é muito mais interessante para nós do 
que um aluno que vem de outra instituição e que não tem a 
visão, os objetivos e as metodologias similares às nossas”, 
comenta. 

Para a diretora, essa mudança possibilitará uma mo-
bilidade interna. “Até porque os estudantes entram muito 
jovens na graduação e muitas vezes não sabem exatamen-
te o caminho que querem trilhar profissionalmente. Assim, 
eles terão a oportunidade de experimentar e repensar, sem 
ter que fazer outro processo seletivo externo, ou seja, come-
çar tudo de novo”, acrescenta. 

tranSFerÊnCia
interna

Bahiana Faz e aConteCe - ProCeSSo SeletiVo ForMatiVo

Candidatos do Processo Seletivo 
Formativo em simulação  de 

Primeiro Socorros

Profa  Ana Cristina 
Pombinho em simulação 
de Primeiros Socorros no 
Processo Seletivo Formativo

Candidatos do Processo
Seletivo Formativo
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estudantes dos últimos semestres de Psicologia garantem 

atendimento a pessoas com Síndrome do Pânico SeM tranStorno

graduação - PSiCologia

o “pânico” é considerado um transtorno em que a an-

siedade acentuada, provocada por situações do mundo 

moderno, figura como característica principal. Qualquer 

indivíduo pode sofrer uma crise. Os recorrentes ataques 

de pânico são chamados de “Síndrome do Pânico”. Sinto-

mas como medo, sensação de desmaio, taquicardia, visão 

turva e intensa sudorese são apenas alguns dos sintomas 

presentes em ataques de pânico. Segundo Cristina Linha-

res, professora do curso de Psicologia da Bahiana, trata-se 

de um transtorno que diminui significativamente a inser-

ção social do paciente e sua frequência tem aumentado de 

maneira significativa na sociedade contemporânea.

Considerando esse crescimento, o Serviço de Psicolo-

gia da Bahiana - SEPSI passou a contar, a partir de 2009, 

com um programa de atendimento gratuito a pacientes 

diagnosticados com Síndrome de Pânico. A coordenadora 

do Serviço de Psicologia, Sylvia Barreto,  afirma que “a pro-

cura é muito grande.” Segundo ela, os pacientes inscritos 

são triados, depois encaminhados ao trabalho semanal de 

grupo. “Trata-se de uma síndrome cujos sintomas interfe-

rem na qualidade de vida dos indivíduos”, explica.
o programa está apoiado na prática de estágio curri-

cular do Curso de Psicologia. De acordo com Myla Arouca, 

coordenadora de Estágio no curso, os estudantes que par-

ticipam do programa escolhem a atividade ainda no oitavo 

semestre durante o Programa de Preparação para Estágio, 

uma atividade que auxilia o estudante a definir os rumos 

de sua carreira profissional. 

os estudantes que optam por fazer Estágio no Grupo 

de Pânico, no Serviço de Psicologia, conhecem a teoria e a 

prática da terapia de abordagem cognitiva comportamen-

tal, aprendem a realizar triagens, diagnósticos diferenciais 

e a manejar grupos junto a pacientes com transtornos de 

ansiedade - sempre acompanhados sistematicamente por 

um supervisor.
A coordenadora do curso de Psicologia da Bahiana, 

Mônica Daltro, destaca que o trabalho desenvolvido pelo 

Serviço de Psicologia prioriza a ampla formação dos estu-

dantes, mas também busca garantir a realização de um 

trabalho de responsabilidade social, em benefício da co-

munidade. O atendimento a pacientes com Transtorno do 

Pânico é mais uma atividade da Clínica Escola do curso de 

Psicologia da Bahiana, o SEPSI, que há 10 anos, é referência 

na assistência psicológica a crianças, adolescentes, adultos 

ou idosos.  
Curso de Formação - Em função do crescente aumento de 

síndromes relacionadas à ansiedade, assim como dos casos 

de dor crônica, a Bahiana lançou o curso de Tratamento Psi-

cológico em Grupo de Transtorno de Pânico e Dor, com aulas 

teóricas e estágio prático que tem dois objetivos principais: 

capacitar estudantes do último ano de psicologia e psicólogos 

para o atendimento, utilizando a terapia cognitivo comporta-

mental, e ampliar as possibilidades de acesso da população 

metropolitana a um atendimento psicológico de qualidade. O 

curso será ministrado pelas professoras Cristina Linhares e 

Martha Castro.

Profa Cristina Linhares, 
do curso de Psicologia, 
e Profa Sylvia Barreto, 

coordenadora técnica do  
Serviço de Psicologia
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CediMi 
o Centro de Distúrbios Miccionais na Infância (CEDIMI), um dos departamen-

tos mais importantes do ADAB, com apenas dois anos de criação, se destaca 

no Brasil por ser o primeiro do Norte-Nordeste e um dos poucos no país a 

tratar de forma integral as crianças com os diversos tipos de incontinência 

urinária. Especializado em diagnosticar e tratar crianças com distúrbios 

miccionais (problemas que geralmente estão associados à infecção urinária, 

refluxo vésico-ureteral e lesão renal), ele também possui reconhecimento in-

ternacional e lidera publicações sobre o tema no Brasil. “Tudo isso graças ao 

conjunto de profissionais e estudantes que atuam com grande seriedade em 

nosso serviço. os pacientes e familiares, por sua vez, ficam satisfeitos com a 

dedicação da nossa equipe e com a dignidade com que são tratados”, garan-

te o coordenador do CEDIMI, Ubirajara Barroso Jr., professor da Bahiana e 

Doutor em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo.

o ambulatório docente-assistencial da Bahiana atende às necessidades dos 

usuários e serve como área de aperfeiçoamento profissional para os estudantes 

e professores dos diversos cursos

Centro de htlV
Sempre atenta às necessidades de saúde da população, a Bahiana criou, há 10 

anos, o Centro de Atendimento Integral e Muldisciplinar ao portador de HTLV, ví-

rus semelhante ao da AIDS, o HIV. Com o intuito de suprir uma lacuna existente 

em relação a um sério problema de saúde no estado da Bahia, a Escola, com a 

colaboração das Fundações de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia come-

çou a atender na Unidade os portadores de HTLV e seus familiares, tornando-se 

referência na área, no Brasil. 

Completando 30 anos em 2010, o Am-
bulatório Docente-Assistencial da Bahiana 
(ADAB) é uma referência em atendimento 
médico-ambulatorial. Atualmente, são rea-
lizados nas Unidades Acadêmicas Cabula e 
Brotas, mais de 60.000 consultas médicas 
por ano, 95.000 procedimentos, 370.000 
exames laboratoriais, 17.000 procedimentos 
de fisioterapia, 11.000 de citologia, 4.000 
doses de vacina aplicada, 18.500 procedi-
mentos odontológicos, 2.000 atendimentos 
psicológicos e de Terapia Ocupacional. 

O ADAB, que também atende às neces-
sidades dos usuários do SUS, serve para 
os estudantes e professores dos diversos 
cursos como área de treinamento e aper-
feiçoamento profissional. Em parceria com 
a Secretaria da Saúde de Salvador, tem tra-
balhado para funcionar como uma unida-

de de referência do distrito de Brotas, em 
especial no que diz respeito à subárea do 
Candeal.

“Engajar pessoas, inovar sempre, pres-
tar assistência de qualidade, ser social-
mente responsável e apresentar resultados 
de excelência a partir das boas práticas de 
gestão. Esses são os objetivos dos servi-
ços de saúde da Bahiana”, afirma a dire-
tora do ADAB, Dra Eliana de Paula Santos. 
Segundo ela, são muitas as especialidades 
disponíveis no Ambulatório, como Clínica 
Médica, Cardiologia, Dermatologia, Uro-
logia, Reumatologia, Psiquiatria, Endocri-
nologia, Otorrinolaringologia, Bioimagem, 
“entre tantas outras ofertas de consultas 
e procedimentos, não só na área médica, 
como na Odontologia, Fisioterapia, Terapia 
ocupacional, Psicologia, Análises Clínicas, 

Citologia, Fonoaudiologia”. 
Para a biomédica formada pela Bahia-

na e que agora está no 3º ano do curso de 
Medicina da Instituição, Carolina Campos, 
o ADAB é imprescindível na ampliação do 
aprendizado, “já que é nesse local que te-
mos a aplicação da teoria da sala de aula 
e muitas vezes é o primeiro contato dos 
estudantes com determinadas patologias”. 
“Além disso, é um ambiente que faz parte 
da Escola, o que faz com que os alunos se 
sintam mais à vontade. Pelo que percebo, 
o Ambulatório também é muito importante 
para a comunidade, pois oferece diversos 
serviços de saúde com qualidade, sendo 
muitos desses pelo SUS. Lá eles são bem 
atendidos tanto pelos funcionários de re-
cepção quanto pelos profissionais de saú-
de”, conta a estudante.

30 anoS
de atenção aos pacientes

Dr. Bernado Galvão, 
coordenador do 
Centro Integrado e 
Multidisciplinar de HTLV, 
reconhecido nacional e 
internacionalmente na 
área de pesquisa

O CEDIMI possui 
reconhecimento 
internacional 
pelo trabalho que 
desenvolve

Bahiana SoCial - adaB

Dra. Eliana de 
Paula, diretora do 
Ambulatório Docente-
Assistencial da 
Bahiana
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A questão ambiental é um tema que vem despertando o in-
teresse da sociedade em diversas esferas e despontando como 
um grande filão para muitas áreas profissionais. Uma delas é a 
Biomedicina, que encontra cada vez mais espaço na Vigilância 
Ambiental em Saúde. Mas, o que vem a ser isso?

A Vigilância Ambiental em Saúde consiste em identificar as 
alterações no meio ambiente que podem causar risco à saúde 
humana. o Ministério da Saúde define Vigilância Ambiental como 
“um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a de-
tecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condi-
cionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, 
com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e con-
trole dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou 
outros agravos à saúde”.

As áreas de atuação da Vigilância Ambiental são primordial-
mente Água, Ar e Solo. Na Vigilância da Água está todo o controle 
e monitoramento da qualidade da água consumida na cidade, in-
cluindo coleta e análise laboratorial e atendimento à denúncias 
de contaminação. Na Vigilância do Ar está o monitoramento e de-
tecção de áreas com maior incidência de poluição, como áreas de 
fábricas ou até mesmo áreas urbanas com a constante emissão 
de gases poluentes dos automóveis, além da poluição proveniente 
de queimadas. Já na Vigilância do Solo está a atenção para as en-
costas e áreas de risco em períodos de chuvas, bem como o solo 
contaminado de diversas formas (lixões, lixo hospitalar, produtos 
químicos, resíduos de fábricas, etc).

Todo o trabalho da Vigilância Ambiental é pautado primordial-
mente na educação ambiental e orientação das comunidades 
atingidas. Exercido por agentes das Vigilâncias Sanitárias (tanto 
em nível municipal quanto estadual), o trabalho inclui, além das 
coletas e análises das amostras, palestras e cursos.

É justamente nesse ambiente que o trabalho do biomédico ga-
nha força. Pois a prevenção é peça fundamental no serviço de Vi-
gilância Ambiental e por meio do trabalho do biomédico é possível 
ver o ambiente associado à questão médica.  “A Biomedicina tem 
um olhar maior para as patologias, voltado para Saúde Pública, 
um olhar mais clínico, mais diagnóstico”, afirma Edson Ruy, pro-
fessor da disciplina Ecologia no curso de Biomedicina. 

Formação Profissional
O professor garante ser esta visão multidisciplinar o diferencial 

do trabalho do biomédico na Vigilância Ambiental e, por isso, esta 
área desponta para esse profissional como tão promissora. Edson 
Ruy ainda chama a atenção para a preocupação que a Bahiana 
tem tido na formação profissional do biomédico.

“A Bahiana está trabalhando para adequar o profissional a 
essa área, oferecendo disciplinas com esses enfoques, como Vi-
gilância Ambiental, Epidemiologia e Vigilância Sanitária”, afirma o 
professor que insiste na importância que se deve dar às discipli-
nas voltadas a meio ambiente e saúde pública.

“o desequilíbrio do ambiente causa problemas à saúde huma-
na, por isso é preciso o entendimento de como todo o processo 
acontece”, garante.

Formação social
Mas para a Bahiana, além da formação profissional a forma-

ção social também é muito importante. Por isso, a instituição ofe-
rece aos estudantes a oportunidade de contato com projetos so-
ciais que além de colocar em prática os ensinamentos teóricos de 

salas de aulas os confrontam com uma nova realidade.
Entre os projetos desenvolvidos pela Bahiana, que têm atu-

ação da Vigilância Ambiental, estão: Projeto Candeal, São Fran-
cisco do Conde e Ilha de Maré. Por meio do Projeto Candeal, os 
estudantes que fazem parte do grupo Saúde e Meio Ambiente 
realizam, depois de estudos prévios na região, atividades de edu-
cação ambiental, coleta seletiva e reciclagem, além de trabalho 
de conscientização e educação. 

“Detectamos muitos casos de leptospirose e dengue na re-
gião, provenientes de problemas com lixo. Por isso fazemos mui-
tas ações de reciclagem, coleta seletiva além de conscientização 
de cuidados com recipientes e água para evitar a dengue”, conta 
o professor Sidney Santana, que coordena o grupo.

Segundo o professor, os moradores são alertados, de diversas 
maneiras, de como cuidar do meio ambiente para ter uma vida 
mais saudável. Entre as várias ações realizadas  na comunidade 
estão a produção de sabão,  reutilizando óleo de fritura, o Dia da 
Gula, quando foram ensinadas técnicas de aproveitamento inte-
gral dos alimentos, com direito a degustação. 

No momento está sendo feita uma horta vertical com material 
reciclado para o cultivo de plantas medicinais e está programada 
para o dia da inauguração desta horta um Chá da Tarde. “Vamos 
explicar para quê serve cada planta e como se faz o chá de modo 
que não perca suas propriedades”, revela professor Sidney.

Está em fase de planejamento um trabalho para a utiliza-
ção de garrafas plásticas na confecção de móveis, brinquedos e 
acessórios de decoração. “Além do aprendizado do exercício da 
profissão e do contato com o público, é a oportunidade que os 
estudantes têm de vivenciar uma outra realidade. É uma grande 
lição não só profissional, mas também de crescimento pessoal”, 
garante o professor.

Para a formanda Fernanda Barbosa, a experiência de atuar 
neste projeto foi única. “Foi simplesmente maravilhoso e fascinan-
te cada encontro com a comunidade e com os colegas. Recomen-
do a todos participar, caso haja oportunidade. Aprendi muito, foi 
uma troca de conhecimento, energia e carinho. Foi inesquecível e, 
por esta razão, continuo no Candeal”, relata a estudante do 8º se-
mestre que está fazendo sua monografia de conclusão de curso 
em um grupo de atuação no Projeto Candeal.

Projetos do futuro
Com apoio da Fapesb, o curso de Biomedicina vai começar 

ainda este ano o trabalho de Educação Ambiental na comuni-
dade de São Francisco do Conde. o projeto prevê a formação 
de jovens do Ensino Médio da região nas áreas de Etnobotâ-
nica e Etnoparasitas para se tornarem multiplicadores na co-
munidade. “Serão selecionados 20 monitores do Ensino Médio 
com bolsa remunerada e serão treinados na Escola nessas 
áreas, fazendo pesquisa dos parasitas da região e das plantas 
de maior uso”, explica o professor Sidney Santana.

Para este trabalho serão selecionados dois monitores, tam-
bém com bolsas remuneradas, entre os estudantes de Biome-
dicina.

“Não adianta só tratar a doença, tem que atuar na preven-
ção. Para isso é preciso educação. Isso evitaria muitas doenças 
que ainda temos até hoje. É preciso mostrar as consequências 
das nossas ações no ambiente. Cada um, enquanto parte do 
planeta, recebe de volta tudo que faz ao meio ambiente, seja 
de bom ou de mal”, alerta professor Sidney.

Biomedicina:
Meio aMBiente e Saúde
atuação na Vigilância ambiental desponta como 
grande oportunidade para biomédicos

graduação - BioMediCina

Prof. Sidney Santana 
e estudantes em 
atividade junto à 
comunidade.
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Bahina Faz e aConteCe - naPP

Muitos motivos
Para CoMeMorar a primeira década do naPP retoma as 

experiências vitoriosas proporcionadas pelo 
desempenho dos profissionais do núcleo 

“o NAPP é a minha bússola na área da docência. Ele me ajudou 
a descobrir as minhas dificuldades na prática do ensino, a desenvol-
ver habilidades e a criar estratégias com o intuito de estreitar esses 
obstáculos e lecionar com maior embasamento pedagógico”. É as-
sim que a professora do curso de Fisioterapia e ex-aluna da Bahia-
na, Cristiane Dias, descreve a importância do Núcleo de Atenção 
Psicopedagógica da Bahiana, o NAPP, que completa sua primeira 
década.

A ex-aluna Mariângela Vieira, atualmente trabalhando como mé-
dica de família e comunidade no município de Catu, garante que 
o NAPP foi muito importante para ela poder se entender melhor. 
“Procurei o serviço quando estava num momento em que passava 
por mudanças na minha vida pessoal e acadêmica. Não tive medo 
de buscar o Núcleo, mas tinha certeza que expor minhas aflições 
não seria fácil, porém fui muito bem acolhida. Lá, confirmei que ter 
saúde não inclui somente a parte biológica. A saúde da mente é 
fundamental nesse processo”, relata Mariângela. Ela completa que 
sua maior experiência com o NAPP foi “compreender que somos 
seres integrais. Muitas vezes, mesmo sendo estudantes da área de 
saúde, não valorizamos ou não temos ‘tempo’ de nos proporcionar 
essa oportunidade de encontro com o bem-estar mental”.

o Núcleo visa uma formação profissional humanizada das práti-
cas em saúde e, para isso, trabalha com as comunidades docente 
e discente da Bahiana e oferece diferentes possibilidades e linhas 
teóricas de atuação. Voltado para a promoção da saúde mental na 
Bahiana, a partir de uma perspectiva psicopedagógica, ele é consti-
tuído por uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, psi-
copedagogos, pedagogos e psiquiatra. o NAPP, que está presente 
nas três Unidades Acadêmicas da instituição - Cabula, Nazaré e 
Brotas -, realiza intervenções pedagógicas preventivas (nos currí-
culos dos cursos e no trabalho com os professores) e atendimentos 
assistenciais. 

“o Núcleo atende às necessidades dos professores e estudantes 
da Bahiana com a articulação entre a subjetividade e a aprendi-
zagem. Portanto, o NAPP faz parte de um conjunto de iniciativas 
inovadoras da Escola na junção do eixo educação e saúde”, afirma 
a coordenadora atual do Núcleo, Angélica Mendes. Além dessas 
atividades, o NAPP cria espaços de reflexão sobre a realidade con-
temporânea a partir da formação profissional; assessora os cursos 
de graduação, através de estratégias psicopedagógicas específicas; 
promove ações de formação continuada para o corpo docente; esti-
mula e apóia projetos socioculturais; promove eventos, como a Mos-
tra Científica e Cultural da Bahiana, as recepções aos calouros (“os 
Novos da Bahiana”) e o Programa Institucional de Desenvolvimento 
Docente (PRoIDD).

Para a primeira coordenadora do Núcleo (2000 - 2002) e que 
atualmente é a responsável pelo 
curso de Psicologia, Mônica Dal-
tro, o NAPP ajudou a Bahiana 
na modernização de seu proje-
to pedagógico institucional, na 
medida em que colocou em 
evidência a importância de 
incluir a subjetividade como 
parte integrante do processo 
formativo. Ela completa que 
a ideia inicial era para os es-
tudantes de Medicina, mas 
logo que foi implantado, o 
Núcleo acolheu todos os 
cursos da Escola.

PRóxIMOS PASSOS DO NAPP • Ampliar os grupos de reflexão junto aos 
estudantes;

• Realizar pesquisa sobre a inclusão de 
portadores de necessidades educativas 

especiais no processo de ensino e 
aprendizagem nos cursos da Bahiana;

• Revisar e ampliar a metodologia de 
trabalho junto à Supervisão Pedagógica;

• Desenvolver novos projetos de educação 

continuada para o corpo docente, junto 
à Coordenação de Desenvolvimento de 
Pessoas e a Supervisão Pedagógica.

NAPP10 anos

No sentido horário, Maria 
Antonieta Araújo, Luiza 

Ribeiro, Mônica Daltro, “Maria 
Eugênia” e Angélica Mendes

Profa Cristiane 
Dias do curso de 
Fisioterapia
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odontologia
taMBéM eM hoSPital
único curso de graduação do estado que apresenta prática hospitalar 
como parte oficial da matriz curricular

Para ser um profissional de destaque 
é preciso muito estudo, dedicação e pos-
suir diferenciais. Pensando nisso, a Bahia-
na resolveu inovar e proporcionar a seus 
estudantes de odontologia a prática em 
hospital, por meio do Internato Hospita-
lar obrigatório, ao final do 8º semestre do 
curso. Com turmas divididas, os grupos 
de estudantes fazem visitas regulares ao 
Hospital Geral Roberto Santos, a fim de 
acompanhar as rotinas de serviço dessa 
unidade de saúde e construir uma forma-
ção mais completa, qualificada, ética e 
humanizada, digna das ciências contem-
porâneas. 

A ideia foi pioneira, e, hoje, Odontolo-
gia da Bahiana é o único curso de gradu-
ação do estado que apresenta essa práti-
ca como parte efetiva e oficial da matriz 
curricular. O Internato Hospitalar pôde ser 
realizado graças ao convênio firmado en-
tre a Bahiana e a Secretaria Estadual de 
Saúde (SESAB). 

O Hospital Roberto Santos recebe pa-
cientes vindos de vários municípios do 

estado, além de Salvador, proporcionan-
do atendimentos de alta complexidade, 
o que garante um aprendizado mais am-
plo e diversificado aos estudantes. “Eles 
aprendem, na prática, sobre as rotinas 
hospitalares. o foco do trabalho é na área 
de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofa-
cial, campo que assiste às necessidades 
cirúrgico-clínicas de pacientes portadores 
de lesões e/ou traumatismos da região 
facial, boca e anexos”, explica o coordena-
dor do curso de Graduação e do Mestrado 
em Odontologia da Bahiana, professor Dr. 
Urbino Tunes. 

De acordo com o coordenador, que 
este ano foi agraciado com a medalha de 
Honra ao Mérito odontológico Nacional do 
Conselho Federal de odontologia, o apren-
dizado é complementado com reuniões 
periódicas na Unidade Acadêmica Cabula. 
“Esses momentos são para discutir temas 
teóricos da área específica, com o objetivo 
de consolidar as diversas impressões que 
os graduandos absorvem de suas visitas 
rotineiras ao Hospital”, acrescenta Tunes.

Os alunos são avaliados pela frequên-
cia e desempenho. “Assim, imprimimos 
um tom oficial a esta formação de modo 
que ela não conota como uma busca pes-
soal do aluno por um estágio de acordo 
somente com suas aspirações”, esclare-
ce o professor responsável pelo Internato 
Hospitalar do Curso, Dr. Miguel Gustavo 
Setúbal.

“o internato me permitiu um amplo 
aprendizado, já que tive contato direto 
com os pacientes vítimas de trauma fa-
cial, portadores de deformidades e de pa-
tologias faciais. Foi uma prática que, com 
toda certeza, me fará ser um profissional 
mais qualificado e humano”, relata o es-
tudante do 10º semestre de Odontologia 
da Bahiana, Fábio Freire. Ele completa: 
“o internato hospitalar, com toda certe-
za, ampliou ainda mais o meu interesse 
pela cirurgia Bucomaxilofacial, pois pude 
ter a experiência do dia-a-dia desse tipo 
de cirurgião. O resultado foi o aumento do 
meu fascínio pela especialidade”, descre-
ve Freire.

atiVidadeS deSenVolVidaS
As habilidades desenvolvidas nessa prática são inúme-
ras. O aprendizado ocorre, sobretudo, na vivência da hu-
manização da relação entre o profissional e o paciente. 
São enfatizados o diagnóstico e o tratamento dos trau-
matismos da face. Além disso, o estímulo à interdiscipli-
naridade é grande dentro do hospital

quanto teMPo dura
Ocupa um turno semanal dentro de um semestre. Além 
disso, alunos têm acesso a atividades de monitoria, 
estágio extra-curricular e iniciação cientifica. Estas se 
destinam para aqueles que, depois de terem cumprido 
conteúdo mínimo para o desenvolvimento da habilidade 
planejada, desejam aprofundar mais suas competências 
na área por conta de aptidão pessoal.

Profo Urbino Tunes, 
coordenador do 
curso e Profo Miguel 
Gustavo Setúbal 
auxiliando os 
estudantes na prática

graduação - odontologia
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excelência em qualidade
Conceito 5S mostra que, se cada um fizer a sua parte, as coisas mudam e pra melhor

a Bahiana lança seu novo portal de internet

Responsabilidade social e ecológica é 
uma preocupação constante da Bahiana. 
Por conta disso, desde agosto do ano pas-
sado, a instituição vem implementando o 
conceito 5S, que surgiu no Japão em 1950. 
A linha de pensamento prega a otimização 
do ambiente por meio do aperfeiçoamen-
to da eficiência, obtida através de atitudes 
simples, como a destinação adequada de 
materiais, especialmente os desnecessá-
rios, organização, limpeza e identificação de 
materiais e espaços e a manutenção. 

O programa chama-se 5S porque é base-
ado em cinco sensos. A letra “S” é utilizada 
por causa das palavras japonesas que dão 
origem aos conceitos. São eles: Seiri – Sen-
so de Utilização, Seiton - Ordenação, Seisou 
- Limpeza, Seiketsu – Saúde, e, por último, 
mas não menos importante o Shitsuke - 
Senso de Auto Disciplina. De acordo com 
Ana Paula Silva, analista de RH da Bahiana, 
estas novas concepções que estão sendo 
implantadas tornam o ambiente mais limpo 
e organizado. “Nós já implantamos 3S e as 
primeiras mudanças já podem ser verifica-
das. Tudo se tornou mais fácil, pois o local 
em que trabalhamos está muito mais leve. 
Como a sobrecarga de material foi reduzida, 
as informações são mais facilmente acessa-
das”, afirma a profissional.

Com o slogan “Na excelência em qualida-
de, o diferencial é você”, o projeto teve que 

Mais moderno e interativo, ele busca propor-
cionar uma relação ainda mais próxima entre a 
comunidade e a instituição. Sua navegabilidade 
está mais fácil e o design é inovador.

De acordo com a gestora do Núcleo de Comu-
nicação e Marketing (Nucom) da Bahiana, Regina 
Carvalho, um dos destaques na reformulação é a 
interação mais dinâmica com as mídias sociais. 
“Na mudança que realizamos, é preciso destacar 
que o site ganhou mais conteúdo, proporcionan-
do realmente o formato de um portal”, afirmou. A 
gestora citou como exemplo, nesta ampliação, o 
novo hot site da Pós-graduação.

Foram seis meses de desenvolvimento, e as 
mudanças resultaram em mais facilidades no 
acesso dos milhares de usuários ao www.bahia-
na.edu.br. “Temos mais de 80 mil acessos men-
sais”, informou Regina. Além do público interno 
– estudantes, professores e funcionários -, são 

passar por uma fase de sensibilização, que 
atingiu cerca de 80% do corpo funcional, 
para que fosse bem aceito. Palestras, distri-
buição de folders e reuniões foram algumas 
das ações realizadas, com o intuito de que 
os professores e os técnicos administrativos 
se familiarizassem com a novidade. 

Segundo a analista de RH, era preciso 
conscientizar primeiro os colaboradores, 
para em seguida disseminar os novos con-
ceitos entre os estudantes. “Nosso corpo 
docente é formado por um grupo muito ca-
pacitado. Nós tínhamos que conseguir ins-
talar estas novas concepções e trabalhar,  a 
partir delas, para então passá-las aos nos-
sos estudantes.“, afirma Ana Paula.

Benfeitorias
A implantação do 5S faz parte de um 

objetivo maior, que, de acordo com Ana 
Paula, é o estabelecimento de um modelo 
sólido de gestão: “As pessoas estão cons-
cientes que cada um tem o seu papel, e 
que se por algum acaso alguém deixar de 
colaborar, os resultados não serão os mes-
mos. Como nosso slogan diz, as ações indi-
viduais fazem a diferença no resultado da 
equipe como um todo”. 

A Bahiana encontrou uma forma bem 
divertida de estimular a absorção dos 

conceitos. Uma competição saudável foi 
estabelecida entre os diversos setores 
da instituição. Cada setor é representado 
por lideranças e seus aliados. Durante um 
mês, que é o período em que se instala 
cada S, o setor tem cerca de 20 dias para 
a implantação. Os 10 dias restantes são 
utilizados por auditores internos para ava-
liar a eficácia e o funcionamento do sen-
so. Após a análise, notas são dadas e, no 
final, quem tiver as melhores pontuações 
vai conseguir prêmios e reconhecimento 
dentro da entidade.

A falta de um conhecimento profundo 
sobre o assunto pode trazer uma falsa 
ideia de que o conceito é apenas uma ma-
neira de organizar e limpar um local deter-
minado. A Bahiana se conscientizou que os 
5S são mais do que isso. São na verdade, 
uma mudança de comportamento dentro 
da instituição. Uma mudança que envolve, 
como a Ana Paula disse, todos os membros 
da entidade de ensino.

Os 5S trouxeram para a instituição um 
senso de consciência. Com esta nova me-
todologia todos cuidam da Bahiana e, em 
consequência, a Bahiana cuida melhor 
do estudante e da comunidade. Os sen-
sos não são os últimos passos em direção 
à perfeição e à otimização plena de uma 
instituição, mas com certeza são uns dos 
primeiros.

noVidadeS
narede

inStituCional - reCurSoS huManoS Bahiana Faz e aConteCe - nuCoM

muitos os internautas em busca de informações 
da instituição, sobretudo estudantes pré-universi-
tários. “A navegação intuitiva é fundamental para 
um resultado positivo no desenvolvimento de um 
projeto para a internet, é a facilidade percebida 
pelo internauta quando ele acessa um site. De 
imediato, ele identifica a estrutura e encontra de 
forma fácil e rápida a informação que necessita”, 
declarou.

O novo site da Bahiana disponibiliza notícias 
atualizadas diariamente, calendário de eventos, 
álbuns de fotos e links. “Além do acesso facilitado, 
ágil e dinâmico, ele contém toda a estrutura da 
Bahiana, informações sobre todos os cursos (em 
todos os níveis), os projetos de ações de respon-
sabilidade social, as publicações legais e diversos 
serviços online. Não podemos esquecer que está 
tudo de acordo com as exigências dos órgãos le-
gais de ensino”, explicou a gestora.
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Telma Bastos, 
Gestora de Recursos 
Humanos, e Ana 
Paula, Analista de 
Recursos Humanos
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agenda

A área de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Bahiana está 

de cara nova. Além da mudança física e de pessoal, passou a contar 

com novos cursos e projetos para 2010 e 2011. Dentre as novida-

des estão os lançamentos das especializações em Implantodontia 

e em Saúde Pública com ênfase em Vigilância Sanitária, sem falar 

nas diversas ações acadêmicas internas e externas, cursos de capa-

citação e de aperfeiçoamento, eventos e atividades socioambientais 

realizados no primeiro semestre. 
“o nosso objetivo é atender às novas demandas do mercado 

de trabalho, capacitando o nosso aluno para ser um profissional de 

saúde diferenciado e com condições de atender as necessidades 

locais, regionais, nacionais e internacionais. Assim, os ganhos são 

estendidos a todos: acadêmicos, profissionais, pesquisadores/pro-

fessores e a sociedade em geral”, explica a coordenadora de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão, Kátia Sá. 

Também foram lançados este ano cursos breves de capacita-

ção e aperfeiçoamento profissional (extensão). Dentre eles estão: 

Medicina Baseada em Evidências, SPSS (pacote estatístico para as 

ciências sociais) , Inglês; Arteterapia, Qualificação Profissional em Fi-

sitoterapia e em Uropediatria, Análise Quantitativa de Dados e Aná-

lise Multivariada, Doação e Transplantes de Órgãos, e Capacitação 

na Atenção aos Usuários de Substâncias Psicoativas. Além disso, a 

Pós-graduação da Bahiana ampliou os cursos de Psicoterapia Jun-

guiana, Lacaniana e Gestalt Terapia.
“Acreditamos que, se trabalharmos alinhados com as diretrizes na-

cionais e internacionais, acompanhando as demandas emergentes, po-

deremos contribuir com a formação de um mundo mais responsável e 

humano no cuidado com a saúde da população”, afirma Kátia. 

diferencial - A Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Bahiana tam-

bém possui programas de Mestrado e Doutorado. Por lei, somente 

as universidades são obrigadas a realizar pesquisas, mas a Esco-

la Bahiana de Medicina e Saúde Pública, apesar de não ter esta 

obrigação, investe em pesquisa e em mestrados e doutorados por 

acreditar que tem responsabilidade social de oferecer ensino de 

qualidade, de contribuir para a produção de conhecimento e ofertar 

à sociedade os produtos de suas ações.“Acreditamos que o proces-

so ensino-aprendizagem deve ser uma atividade que envolva ensino, 

pesquisa e extensão.  Com base em valores éticos e humanísticos, 

temos como princípio que a produção do conhecimento e as ações 

dentro das comunidades são fundamentais para a formação de um 

profissional qualificado”, finaliza a Profª. Kátia Sá.

PóS graduação de Cara noVa
novos cursos e projetos buscam atender as atuais demandas do mercado de trabalho e formar profissionais de saúde diferenciados 

novidades2010
• Quatro bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB) foram oferecidas aos alunos do Mestrado e Doutorado em 

Medicina e Saúde Humana;

• Três novos cursos de Mestrado e Doutorado foram criados e 

encaminhados e aguardam aprovação da CAPES;

• As especializações em Implantodontia e em Saúde Pública, com ênfase 

em Vigilância Sanitária foram lançadas;

• A Extensão foi potencializada e reorganizada, com melhoria nos 

registros de todas as iniciativas;

• As unidades da Pós-graduação, Pesquisa e Extensão de Brotas e do 

Cabula foram reformadas, reestruturadas, climatizadas e receberam 

novos móveis e computadores; 

• Novos profissionais foram contratados;

• As jornadas anuais promovidas pelos cursos de graduação foram 

abertas ao público externo;

• As participações na Semana de Ciência e Tecnologia e na Feira da 

Paróquia de Brotas (atendendo à comunidade por meio de ações 

preventivas e informativas com aferição pressão, triagem bucal e 

avaliação de glicose) estarão sobre a responsabilidade da Coordenação 

de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão: 

• As ações das 23 Ligas Acadêmicas da Bahiana serão apoiadas 

por intermédio dessa Coordenação, oferecendo espaços físicos, 

equipamentos, divulgação, declarações de participação, etc. com o 

objetivo de incentivar os trabalhos autônomos dos estudantes.

• A Mostra Científica e Cultural será ampliada e os anais do evento 

publicados. A 10ª Mostra deverá receber mais de 2.000 pessoas 

da comunidade interna, entre estudantes da graduação e da pós-

graduação, professores, pesquisadores e funcionários, além de cerca 

de 300 pessoas da comunidade externa, entre adolescentes, crianças, 

idosos, portadores de necessidades especiais, alunos do ensino 

médio público e privado). Estão programados shows, treinamento para 

primeiros socorros, exposição de artesanato, prática de esportes, além 

da apresentação de mais de 300 trabalhos científicos. 

II Encontro de Saúde e 
Espiritualidade da Bahiana

data: 10 de setembro
Horário: 8h30 às 12h
Local: Unidade Acadêmica Brotas
Público alvo: Profissionais e acadêmicos da 
área de saúde da Bahiana envolvidos no 
grupo de estudos do tema
atividades que serão desenvolvidas: 
palestras a respeito do impacto da 
espiritualidade na saúde física e emocional 

X Mostra Científica e Cultural da Bahiana 
e VIII Jornada de Iniciação Científica

data: 24 e 25 de setembro
Horário: 8h às 17h e 8h às 13h, 
respectivamente
Local: Unidade Acadêmica do Cabula
Público alvo: Mostra - Professores e 
estudantes de todos os cursos da Bahiana 
, comunidades do entorno do Cabula e 
parceiras
Jornada - Professores e estudantes de todos 
os cursos da Bahiana
atividades que serão desenvolvidas: Mostra 
– Promoção de ações de saúde, educação e 
responsabilidade social para as comunidades 
do Cabula e parceiras
Jornada - Apresentação de cerca de 350 
trabalhos de pesquisa (acadêmicos-
científicos) de estudantes e professores de 
graduação e de Pós-graduação, Pesquisa e 
Extensão da Bahiana 

Fórum Pedagógico da Bahiana

data: 22 e 23 de outubro
Horário: 8h às 18h e 9h às 17h, 
respectivamente
Local: Unidade Acadêmica do Cabula
Público alvo: Professores de todos os 
cursos da Bahiana
atividades que serão desenvolvidas: 
oficinas e trabalhos coletivos com a 
finalidade de promover a formação 
pedagógica continuada do corpo docente 
da Bahiana.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Atendimento à Comunidade 

AMBULATÓRIo DoCENTE-ASSISTENCIAL DA BAHIANA - ADAB

Unidade de saúde 
Multiprofissional (Brotas)

71.3276-8233

serviço de Psicologia 
SEPSI (Brotas)
71.3276-8259

clínica avançada de 
Fisioterapia CAFIS (Brotas)

71.3276-8227

serviço de Terapia 
Ocupacional SerTO (Brotas)

71.3276-8267

Unidade de saúde 
Odontológica (Cabula)

71.3257-8200

atividades que serão desenvolvidas: palestras, 
mesas redondas, oficinas e apresentações da 
produção científica (artigos e pesquisas) 

II Simpósio de Biomedicina

data: 19 e 20 de novembro
Horário: 8h às 18h e 9h às 17h, 
respectivamente
Local: Unidade Acadêmica do Cabula
Público alvo: Estudantes e professores de 
Biomedicina e alunos do 2º grau
atividades que serão desenvolvidas: Ciclos 
de palestras, minicursos, atividades vivenciais 
(educação para a saúde, a exemplo do Projeto 
Lavando as Mãos)

II Jornada de Pesquisa em Fisioterapia 
da Bahiana

data: 15 e 16 de outubro
Horário: 8h às 17h
Local: Unidade Acadêmica Cabula
Público alvo: Profissionais e acadêmicos da 
área de saúde
atividades que serão desenvolvidas: 
apresentações da produção científica de 
todo o curso de Fisioterapia da Bahiana 
(artigos, pesquisas, prêmios)

II Jornada de Fisioterapia 
Neurológica da Bahiana

data: 05 e 06 novembro
Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h
Local: Unidade Acadêmica Cabula
Público alvo: Profissionais e acadêmicos da 
área de saúde

PóS-graduação

Professores da Bahiana em curso de 

Mestrado de Medicina e Saúde Humana

Instalações

Equipe de Atendimento

Profa Kátia Sá,  
coordenadora de 
Pós-graduação , 
Pesquisa e
Extenção
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Criação: 1968
Reconhecimento: 02/09/1975
Duração: 4 anos
Período: Matutino
Local: Unidades Acadêmicas 
Nazaré e Brotas
Coordenadora: Profª. Ana Joaquina 
Mariani Passos

Criação: 1999
Reconhecimento: 28/07/2005
Vagas: 50
Duração: 5 anos
Período: Matutino, Vespertino
Local: Unidade Acadêmica Brotas
Coordenadora: Profª. Mônica 
Ramos Daltro

Criação: 1968
Reconhecimento: 02/09/1975
Vagas: 50
Duração: 4 anos
Periodo: Matutino, Vespertino
Local: Unidadades Acadêmicas 
Nazaré e Brotas
Coordenadora: Profª. Roseny 
Santos Ferreira

Criação: 2003
Reconhecimento: 24/01/2007
Vagas: 60
Duração: 4 anos
Periodo: Vespertino
Local: Unidade Acadêmica Cabula
Coordenador: Prof. Geraldo José 
Argôlo Ferraro

Criação: 2007
Autorização: 01/04/2008
Vagas: 60
Duração: 4 anos
Periodo: Matutino, Vespertino
Local: Unidade Acadêmica Cabula
Coordenadora: Profª. Maria de 
Lourdes de Freitas Gomes

Criação: 1953
Vagas: 100
Duração: 6 anos
Período: Matutino, Vespertino
Local: Unidades Acadêmicas 
Nazaré e Brotas
Coordenadora: Profª. Marta Silva 
Menezes

Criação: 1998
Reconhecimento: 07/07/2005
Vagas: 60
Duração: 5 anos
Período: Matutino, Vespertino
Local: Unidade Acadêmica Cabula
Coordenador: Prof. Urbino da 
Rocha Tunes

O curso de Fisioterapia foi 
criado em 1968 e hoje é 
o único que oferece um 
currículo integrado

Bahiana eM CliCK
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