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É com grande alegria que apresentamos o primeiro
número da Revista da Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública.
Ela é um convite ao diálogo entre nossa escola, seus
professores e alunos, e as escolas, alunos e professores do ensino médio, para falar, principalmente,
de temas relacionados às profissões da saúde às
quais nos dedicamos: Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Biomedicina, Odontologia, Enfermagem e Medicina.
Como estamos há 56 anos na estrada, esperamos
poder contribuir para despertar ou consolidar vocações, tirar dúvidas, lançar desafios, discutir sobre o
ensino/aprendizagem na área da saúde, mostrar novos caminhos que podem ser trilhados para oferecer
aos estudantes uma formação integral de alta qualidade científica, técnica e humana, com o objetivo de
formar profissionais e cidadãos comprometidos com
a vida das pessoas de quem pretendem cuidar.
Aqui teremos, ainda, espaço para falar de como
cuidar melhor de nós mesmos e de como isto é importante para ser um bom profissional. Mostraremos
e discutiremos também as possibilidades e oportunidades que o mundo do trabalho oferece na área e
teremos um lugar especial para os nossos leitores
fazerem perguntas, comentários e sugestões.
Neste número inaugural você vai conhecer, entre
outras coisas, um projeto de extensão que cuida
de nossos corações, vai descobrir que órtese não é
um palavrão e vai saber um pouco da efervescência
científica e cultural da Bahiana. Vai ver também que
é com grande alegria que recebemos os calouros
quando eles chegam e que é com muita emoção
que nos despedimos daqueles que partem, como o
Profº. Humberto de Castro Lima que deixou em nós
as marcas de sua personalidade ímpar de médico,
de líder e de mestre exemplar.
Bem-vindo à BAHIANA!

Profª Maria Luísa Carvalho Soliani
Diretora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
Nov/2008
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Calouros profissionais, Escola calo
rosa
Como forma de receber bem o calo
uros, a participação dos alunos no
Corações da Bahiana começa já no
primeiro semestre do curso, quando
os estudantes são expostos a um con
tato com a atividade profissional
desde o primeiro momento dos estu
dos. Além disso, o trabalho em con
junto com os demais alunos de outr
os semestres e até de outras áreas,
nas unidades hospitalares, proporci
ona uma integração da Escola com
o
um todo. Os estudantes acabam se
conhecendo e se enturmando a
partir do trabalho que têm que des
envolver em parceria no cotidiano.
“É importante que os alunos entenda
m que o médico não atua sozinho,
ele faz parte de uma equipe de saú
de composta por diversos profissionais da área”, destaca a prof. Marta
Menezes.

Corações proativos
.
E a Bahiana não pára no diagnóstico
de
r
esso
Gildásio Campos é o prof
educação física da Escola, que atua
dando aula aos alunos de todos os
cursos, fazendo com que eles desena.
volvam algum tipo de atividade físic
são
ibol
Basquetebol, futsal e vole
apenas algumas das modalidades
praticadas. O núcleo de fisioterapia
também colabora com o projeto.

Projeto de extensão da Bahiana engaja alunos de Medicina na onda de
prevenção a problemas cérebro e cardiovasculares, que já matam mais
do que as doenças infecciosas

Não é preciso atuar na área de saúde para conhecer o velho ditado que diz
que “é melhor prevenir do que remediar”. Apesar de muito conhecido, o dizer
popular ainda é pouco escutado nas redondezas de Salvador. A capital baiana,
ao lado de Florianópolis, é a atual campeã brasileira em mortes causadas por
problemas cérebro e cardiovasculares. E os vilões dessa história não são o
acarajé, nem a moqueca, mas uma série de fatores que, quando combinados,
podem montar uma bomba-relógio no organismo humano. Sedentarismo,
histórico familiar e sobrepeso são alguns aliados do mau hábito alimentar na
causa de mortes relacionadas ao coração.
Pensando nisso, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública montou, em
2004, uma atividade de extensão que coloca seus próprios alunos na berlinda
do consultório. Os estudantes participam, ao mesmo tempo, como pesquisadores e como pacientes. “Eles realizam um estudo observacional neles mesmos
para identificar diversos fatores de risco”, explica a coordenadora do curso de
Medicina da Bahiana, prof. Marta Menezes. O método envolve a aplicação de
questionários e a realização de exames clínicos. No questionário, são coletados dados a respeito de tabagismo, sedentarismo e histórico familiar com
relação a diabetes, hipertensão arterial e angina ou IAM (infarto agudo do
miocárdio). Depois, essas informações são confrontadas com os resultados
dos exames.
“A intenção do projeto é fazer dos estudantes transformadores da sociedade, dando a eles munição para interferir positivamente na comunidade e os
abastecendo de uma consciência, enquanto profissional, da importância de
prevenir problemas”, afirma prof.ª Marta Menezes. Com o tempo, o sucesso
do projeto fez com que ele extrapolasse as fronteiras da Bahiana e chegasse a todos os baianos. Hoje, os alunos montam postos de atendimento em eventos diversos de Salvador, quando solicitados. “Dessa
forma, o trabalho de prevenção chega até a comunidade e é
divulgado sociedade afora”, afirma prof.ª Marta. E ela completa: “em Medicina, também existe espaço
para a criatividade, para novas pessoas
agreguem novas idéias”.
Se você ficou curioso sobre o nome do projeto, ele se chama Corações da Bahiana. E não
teria como ser diferente.
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sobre:
O curso de Medicina da Bahiana
Dura: 12 semestres
Funciona: em Brotas e Nazaré
Matutino e vespertino
Oferece: 100 vagas por semestre
Já formou 49 turmas
Em 2008, completou 55 anos.
A coordenadora é prof.ª Marta Silva Menezes
Nov/2008
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Alunas da Bahiana
participam dos
Jogos Universitários
Brasileiros

Esporte na

bahiana
Os alunos da Bahiana têm aulas regulares de educação física, independente
das disciplinas curriculares de cada semestre. Afinal de contas, exercício físico
é fundamental para uma vida saudável. E saúde é a prioridade da Bahiana.

Ludmila Santos, aluna de Fisioterapia, e
Marcele Souza, de Medicina, participaram,
no final do mês de junho, dos Jogos Universitários Brasileiros, realizados em Maceió, Alagoas. As duas estudantes representaram a
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
e a Bahia na modalidade natação feminina,
devido à ótima colocação da equipe nos
Jogos Universitários da Bahia (JUBA), realizados entre maio e abril deste ano, quando a
equipe da Bahiana foi vice-campeã no geral
feminino. Parabéns, meninas!

II Festival de Voleibol a
conteceu em outubro
Coordenado pela MV
P Esporte

, o II Festival
de Voleibol da Bahiana
foi realizado no último
dia 18 de outubro, no
ginásio de esportes da
Associação dos Servi
dores do Banco Centr
al
(ASBAC). Ao todo, foram
24 alunos e alunas dis
tribuídos em 5 equipes
mistas que disputaram
entre si. No final do dia
, a equipe “UC Que Sa
be”
sagrou-se campeã ao
obter o maior número
de
pontos no somatório
geral.
Classificação Final
1º lugar - UC Que Sa
be
2º lugar - Sei Lá
3º lugar - Os Gigant
es
4º lugar - Time de M
arina
5º lugar - Os Pequen
os
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Foi realizada também
uma competição de sa
que que premiou a es
tudante Renata Almeid
a
com uma mini-bola de
vôlei. O objetivo era
acertar um alvo dentr
o de um limite de ten
tativas. Uma premiação
especial foi dada tam
bém
aos destaques do even
to em fundamentos
como saque, passe, de
fesa, ataque, levantamento, espírito de eq
uipe e destaque geral
.
Os componentes da eq
uipe vencedora foram
premiados com meda
lhas de ouro. No final
do
Festival, todos os aluno
s receberam medalha
s
pela participação.

O evento teve o mesm
o perfil do realizado em
2007. “A princípio, o Fe
stival de Voleibol é um
evento exclusivo para
os alunos da Bahiana
que
praticam a modalidad
e voleibol. Entretanto,
é
possível que, no futuro
, o evento seja aberto
para os alunos da fac
uldade que não estão
inclusos nesta modalid
ade”, é o que diz Gilda
sio
Campos, Coordenador
de Esportes da Bahia
na.
Além dos alunos de tod
os os cursos que praticam voleibol através
do programa esportiv
o da
Bahiana, participaram
do Festival estudantes
do
curso de Medicina qu
e também deram supo
rte
ao montar uma estru
tura de primeiros soco
rros.
“É importante ressalta
r que a prática esportiv
a
da Bahiana não visa
a competição. A propo
sta
é fomentar a integraç
ão e a socialização do
s
alunos através do espo
rte. Enxergamos o es
porte como uma ferram
enta de auto-cuidado
”,
completa Gildasio, de
stacando que, além do
voleibol, o programa Es
porte na Bahiana ofe
rece
aulas de futsal, capoeir
a e basquete.
Nov/2008
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Se você acha que o psicólogo é aquele profissional que passa o dia atendendo pacientes
dentro de um consultório fechado, você tem
razão. Mas erra quem pensa que é apenas
isso. Com as transformações do mundo
contemporâneo, a psicologia tem se renovado enquanto profissão e hoje é uma área
de atuação bastante ampla (e em constante
crescimento), com diversas possibilidades de
inserção no mercado de trabalho, para além
do consultório.
Existe uma idéia cristalizada de que o psicólogo resolve os conflitos das pessoas, o que não
é verdade. De fato, o profissional da Psicologia
possui competências para atuar junto a pessoas com problemas emocionais. No entanto,
compreendendo melhor a profissão, é mais
correto dizer que o psicólogo é aquele que
entende o ser humano de uma forma completa
ou integral, como um ser que possui um corpo,
que está submetido a leis sociais, mas que
também é portador de emoções, afetos, inteligência, cognição, desejos, sonhos, imaginação

e sexualidade. Enfim, tudo o que diz respeito
à personalidade do indivíduo, à sua vida subjetiva e aos seus relacionamentos é objeto de
estudo dos psicólogos.
Por isso, a Psicologia tem conquistado espaço
em muitos outros lugares fora do consultório.
Escolas, empresas, creches, hospitais e até
mesmo na área jurídica ou em comunidades.
“O psicólogo lida com as questões da intimidade das pessoas e com suas relações. Então,
o profissional pode estar com as pessoas
em qualquer ambiente que elas se insiram”,
afirma Maria Rosália de Azevedo Correia,
coordenadora do curso de Psicologia da Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

sobre:

psicologia

O curso de Psicologia da Bahiana
Dura: 10 semestres
Funciona: em Brotas
Matutino e vespertino
Oferece: 50 vagas por semestre
Já formou 8 turmas
Em 2008, completou 9 anos.
A Coordenadora é Profª. Maria Rosália de
Azevedo Correia

Hoje a sociedade é muito complexa. A cada
dia surgem novos e diversificados problemas
e, com eles, novas soluções são demandadas.
Por isso, a criatividade é sempre bem vinda no
exercício da profissão, desde que aponte soluções eficazes e de acordo com os parâmetros
éticos da profissão.

Atuações Tradicionais

Muito além

do consultório
Conheça algumas das múltiplas possibilidades de atuação que um psicólogo pode ter nos dias de hoje
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Em consultório
O atendimento clínico pode ser realizado de
diversas formas, como o psicodiagnóstico,
o aconselhamento e a psicoterapia com
atendimentos destinados a crianças, adolescentes e adultos. Esse tipo de atendimento,
que é o mais tradicional, pode ser feito tanto
individualmente como em grupos. O atendimento individual, que é o mais conhecido de
todos, trata problemas diversos que podem
acometer o indivíduo em algum aspecto de
sua vida subjetiva. Na terapia familiar, todos
os membros do lar são conduzidos a pensar
em seus relacionamentos individuais com o
grupo como um todo para buscar a solução
de conflitos.

Em educação
Nas escolas, creches e faculdades, o psicólogo tem um vasto campo de atuação. Seja na
pré-escola, no ensino superior ou nas mais
variadas modalidades de educação, a Psicologia pode atuar na tentativa de equacionar
problemas pontuais, como dificuldade de
aprendizagem, ou pode também colaborar
para a evolução cognitiva de crianças, inclusive as portadoras de necessidades especiais. Isso vale tanto para a educação formal
– colégios, universidades –, como para a
informal – grupos de aprendizagem ligados
a ONGs, igrejas, que não têm a finalidade
de cumprir o ensino da formação regular.
Em parceria com as famílias, os psicólogos

atuam para que a criança supere suas dificuldades e descubra suas potencialidades
para interagir com a sociedade de forma
autônoma e produtiva.
Em organizações
A Psicologia organizacional atua no ambiente das organizações ou fazendo mediações
entre as necessidades das empresas e as
possibilidades dos trabalhadores. Nessa área,
os psicólogos também trabalham no recrutamento e na seleção de pessoas, bem como no
desenvolvimento de potencialidades através
de programas de capacitação, orientação de
carreira, preparação para aposentadoria e
fortalecimento de equipes, entre outras coisas.

Novos campos
- Em hospitais
Em casos de indivíduos hospitalizados, o psicólogo trabalha com o paciente e sua família
no sentido de fazer com que eles tenham
uma melhor adesão ao tratamento, desenvolvendo estratégias para lidar com a doença.
Esta atuação envolve o processo de escuta
das angústias do paciente com relação a seu
problema de saúde e também um esclarecimento sobre suas reais possibilidades de
superação da doença. Também faz parte do
trabalho em hospitais, o apoio à família para
que entenda a enfermidade e tente superar
o sofrimento que ela causa no ente querido
e, conseqüentemente, em cada familiar. No
caso de óbito, a atenção à família ganha
dimensões ainda maiores.

- Em Comunidades
- Na área jurídica
Em associações de bairros, psicólogos podem No camp
o jurídico, a ajuda de psicólogos
atuar para ajudar o grupo a identificar suas
tem sido bem vinda para auxiliar pessoas
dificuldades e reconhecer suas reais possibili- em situaç
ões de conflito, como é o caso da
dades. Na etapa seguinte, o trabalho é de esdecisão sobre a guarda dos filhos. Ouvindo
tabelecer estratégias para tentar resolver os
ambas as partes e as próprias crianças, é
problemas identificados. Em linhas gerias, o
possível orientar a família sobre qual a melhor
psicólogo pode trabalhar com a comunidade
decisão. O psicólogo também pode atuar
para que ela se organize e encontre alternaem programas de adoção, acompanhando e
tivas de superação das dificuldades, conquisconduzindo as diversas etapas do processo.
tando assim uma melhor qualidade de vida.
Outra possibilidade é o trabalho com crianças
Nesse campo, a atuação é geralmente feita
e adolescentes em conflito com as leis, na
em grupos menores, como núcleos familiares, perspectiva
de reintegrá-los à sociedade de
grupos de trabalhadores que precisam gerar
forma produtiva.
emprego e renda, donas de casa que lidam
com alcoolismo, dentre outros.
Nov/2008
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II Seminário de Pesquisa

em Psicologia
Ao longo de dois dias, evento discute a diversidade da pesquisa em
Psicologia com participação de alunos da Bahiana e de outras instituições

Bahiana

Bahiana

Segundo a professora Marilda Castelar, “o
objetivo é fomentar o espírito de pesquisa
para melhorar a formação e divulgar o que
está sendo feito”. Ela informa que o grupo de
estudo da Pós-graduação de Psicologia da
Bahiana está formatando um banco de dados
onde estes estudos estarão disponíveis para
os pesquisadores.
Entre os trabalhos apresentados, estava o
estudo “O papel do psicólogo no processo de
inclusão do afrodescendente com deficiência”, de Carlos Vinícios Melo. O estudante foi
recentemente contemplado pela Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
– FAPESB com uma bolsa para desenvolver,
durante um ano, a pesquisa “A história do
psicólogo e do afrodescendente com deficiência, em Salvador”.
Há um ano integrando o grupo de pesquisa
da Bahiana, Vinícius já desenvolveu o estudo
“Contribuição do psicólogo na educação especial no Serviço Público para alunos afrodescendentes”. Ele explica que todos os seus es-

VIDA NO CAMPUS
tudos têm focado o duplo estigma aos quais
o afrodescendente portador de necessidades
especiais está submetido, na sociedade.
“Dentro de sua história, a própria Psicologia
contribuiu para a exclusão, estigmatizando
essas pessoas”, afirma.
Com a finalidade de apoiar, de uma forma
efetiva, a pesquisa em seu corpo discente, o Núcleo de Pesquisa em Psicologia da
Bahiana mantém, desde 2005, o Grupo de
Pesquisa “Psicologia e Promoção da Saúde”.
Com cadastro no CNPq, o grupo é composto
por professores, pesquisadores e alunos de
iniciação científica que desenvolvem projetos
e intercâmbio com outras instituições como a
UFBA e a UNEB. Para esta iniciativa, o curso
de Psicologia recebe bolsas da Bahiana e da
FAPESB, que são destinadas aos pesquisadores.
Além da apresentação dos trabalhos, foram
realizados os mini-cursos “Pesquisa Clínica
Sistêmica”, “Pesquisa Qualitativa em Saúde”,
“Pesquisa em Desenvolvimento Humano”,

“Ética e pesquisa com seres humanos” e
“Complexidade na Pesquisa em saúde mental”.
Para a aluna do 10º semestre do curso de
Psicologia da Universidade Salvador – UNIFACS, Vera Lúcia Silva Santos, “o evento foi
bem organizado, com temas muito legais.
Acho que estamos em um bom momento
da pesquisa aqui na Bahia. Eu considero a
Bahiana, a UNIFACS e a Ruy Barbosa três
pólos importantes de pesquisa, aqui”.
No encerramento, os participantes fizeram
sugestões e destacaram os pontos proveitosos do Seminário. Também foi realizado um
sorteio de livros e periódicos específicos da
área de Psicologia. “Eu não tenho dúvidas de
que vamos transformar o nosso Seminário
em um grande evento de pesquisa da Bahia.
Tivemos aqui trabalhos de ex-alunos, alunos
e professores. Vamos seguir com este projeto
a toda força”, declarou a prof.ª Maria Rosália
Correia Dias.

“Ser pesquisador é um pouco diferente de
estar na sala de aula, onde lidamos com
autores como Freud e outros. Lidamos com o
já conhecido. Ser pesquisador é conviver com
o desconhecido e dominar ele”. Desta forma,
o estudante do 8º semestre de Psicologia da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública,
Carlos Vinícius Melo, define o que para ele é
a dedicação à pesquisa. Juntamente com outras 120 pessoas, entre alunos da graduação,
pós-graduação e professores, ele participou
do II Seminário de Pesquisa em Psicologia
que o Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia da Bahiana realizou, nos dias 21 e 22 de
agosto.
A abertura do encontro, que aconteceu na
manhã do dia 21, no Campus de Brotas, contou com a presença das professoras Maria
Rosália Correia Dias, coordenadora do curso
de Psicologia, Marilda Castelar, Maria Antonieta Araújo, Josineide Alves e Mirela Figueiredo
Iriart. Também estiveram presentes alunos
que integraram a comissão organizadora
do Seminário que contou com inscrições de
estudantes da Bahiana e de outras faculdades de Salvador. Com o tema “Diversidade
da Pesquisa em Psicologia”, o Seminário teve
como primeira atividade da programação a
teleconferência “Educação para os Direitos
Humanos e as contribuições da Psicologia:
destaques regionais”, transmitida de Brasília
pelo Conselho Federal de Psicologia.
Sessões coordenadas
Durante os dois dias, foram realizadas dez
sessões coordenadas nas quais foram apresentados 29 trabalhos de pesquisadores da
graduação, pós-graduação e de professores.
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Contra dores e doenças
Conhecida como terapia analgésica,
hoje a Acupuntura tem sua eficácia
para curar doenças comprovada
cientificamente

Bahiana

Quando a China pós-comunismo se abriu ao
mundo, as técnicas da tradicional Medicina
chinesa foram um dos primeiros “produtos”
que o ocidente importou da terra do dragão. A
eficiência da Acupuntura no alívio de dores foi
a porta-voz da Medicina Oriental, juntamente
com sua visão holística, que busca estabelecer o equilíbrio energético do organismo. Mas,
o que muitos não sabem, é que as técnicas
chinesas já foram comprovadas como capazes de curar doenças e problemas diversos,
como lombalgias (dor lombar), estresse,
depressão, síndrome do pânico e enxaqueca,
tratando mais do que a dor. Lá em Pequim, já
foram listadas 461 patologias que são comprovadamente curáveis com Acupuntura.
No Brasil, o Ministério da Saúde chama de
Medicina Complementar toda a Medicina
tradicional chinesa. Do latim acus (agulha) e
punctio (punção), a Acupuntura compreende
uma série de procedimentos que permitem o
estímulo de pontos específicos do corpo por
meio de agulhas metálicas bem finas. Essa
estimulação faz com que o corpo libere, no
sistema nervoso central, substâncias que
atuam no alívio da dor, bem como na restauração de funções orgânicas e na regulação do
sistema de defesa do organismo. Hoje, a mais
conhecida das técnicas chinesas é capaz de
curar problemas como gripes, rinite alérgica e
sinusite.

biomedicina

Ambulatório da Bahiana
Medicina e Saúde Pública inaugura seu
Neste segundo semestre, a Escola Bahiana de
biomédicas e professoras da Escola,
Ambulatório de Acupuntura, que será tocado pelas
o é destinado à população em geral
Sueli Marques e Renata Roseghini. O Ambulatóri
ar um serviço inédito à comunidade,
prest
e terá atendimento a baixo custo. “Além de
mais um espaço onde alunos podem
como é tradição na Bahiana, o Ambulatório abrirá
estagiar”, afirma Sueli Marques.
to maior e multiprofissional, com o obNa verdade, o Ambulatório faz parte de um proje
de projetos de pesquisa. De partida,
jetivo de servir como viés prático para a elaboração
efeitos da Acupuntura na Fibromialjá há um trabalho científico sobre a avaliação dos
, de caráter crônico. “Dessa forma, o
gia, nome dado a uma dor generalizada no corpo
de pesquisa, envolvendo profissionais de
Ambulatório fará parte de uma rede integrada
s no desenvolvimento de trabalhos científidiversas áreas da Medicina, que atuarão junto
cos”, completa Sueli.

Mas, além das patologias que a Acupuntura
dá conta, existe uma série de outras utilizações dessa técnica ainda pouco conhecidas.
Na estética, por exemplo, o método já é
aplicado para tirar olheiras, aliviar marcas de
expressão, tratar acnes, reduzir rugas, estrias,
celulites e até mesmo cicatrizes ou quelóides.
A Acupuntura também consegue bons resultados contra a obesidade mórbida, através
de tratamento com agulhas associado ao
método oriental de reeducação alimentar. Na
estética, a Acupuntura é associada ao uso de
óleos terapêuticos. Creme de centelha asiática e pó de pérola são alguns deles.
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Alunos de Biomedicina da Bahiana vivenciam aula prática na
área de pesquisa, uma das principais atuações do biomédico
sobre:
O curso de Biomedicina da Bahiana
Dura: 8 semestres
Funciona: no Cabula
Matutino e vespertino
Oferece: 60 vagas por semestre
Em 2008, completou 5 anos
O Coordenador é Prof. Geraldo Argôlo Ferraro
Nov/2008

15

BAHIANA SOCIAL

Bahiana

Bahiana

BAHIANA SOCIAL

Técnica inovadora

iro ao utilizar a
O centro também é pione
das crianr
da
cui
de
s
ena
ap
ta
tra
ma ambulatorial,
Mas não se
eletroestimulação, de for
ocupação
pre
e
nd
gra
a
um
tem
I
cia urinária. Esse
ças. O CEDIM
para tratar da incontinên
el. O
sív
pos
ra
nei
ma
r
lho
me
muitos outros, tem
em fazê-lo da
Dr. Ubira- procedimento, como
ista
log
uro
o
pel
do
na
rde
publicações nas princentro é coo
. Patrícia gerado uma série de
Dra
a
eut
rap
ote
fisi
a
pel
e
do mundo, além
jara Barroso
cipais revistas de urologia
ção de
liza
uti
na
iros
ne
pio
são
e
a no Brasil e no
Lordêlo, qu
de palestras sobre o tem
miccioões
raç
alte
de
tar
tra
ra
pa
fisioterapia
exterior.
de biofeedback e
nais. É o caso das técnicas
,
ície
erf
sup
ral de
curar o CEDIMI
eletroestimulação para-sac
Novos pacientes devem pro
que o
az
efic
is
ma
e
ent
am
vad
das 13h.
que é compro
nas quartas-feiras, a partir
dicame
com
o
m
feit
al,
ion
dic
tra
tratamento
Médico de Brotas. Av. Do
ados, o uso Endereço: Centro
ult
res
res
Plho
CE
.
me
BA
–
dos
r
m
do
lva
mentos. Alé
João VI, 275 – Brotas – Sa
efeitos colaterais
.
Ba
–
r
do
da fisioterapia descarta os
lva
Sa
,
00
40290-0
provocados pelos remédios.

Cuidado pioneiro

com crianças

CEDIMI é único centro da Bahia especializado em tratar crianças com distúrbio miccional

Fazer xixi na cama já deixou muitos meninos
e meninas de castigo. Mas o que muitos pais
não sabem é que, quando a incontinência urinária acontece com freqüência, pode significar
que a criança sofre de um distúrbio miccional,
problema que geralmente está associado a
infecção urinária, refluxo vésico-ureteral e
lesão renal. No entanto, o mais grave é a forma
como os pais lidam com a criança vítimada
pelo problema, estabelecendo punições seve-
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ras e expondo-a a situações traumáticas.
Pensando nisso, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública montou o CEDIMI (Centro
de Distúrbios Miccionais na Infância), que é o
primeiro centro da Bahia especializado no tratamento de alterações miccionais em crianças.
No CEDIMI, é possível obter um diagnóstico e,
se for o caso, submeter a criança ao tratamento adequado.

A equipe do CEDIMI é composta de
urologista pediátra, fisioterapeuta, enfermeiras, nutricionista e psicóloga que
dispõem de aparelhagem completa de
urodinâmica. Além do cuidado com as
crianças, o centro dá atenção especial
aos pais, orientando-os sobre como
agir diante do problema do xixi na cama
(enurese noturna) e de outros distúrbios
miccionais.

Equipe do CEDIME

Nov/2008
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Você sabe o que é

uma ÓRTESE?
No intuito de recuperar autonomia e independência dos indivíduos, dispositivos são criados e desenvolvidos
para atender necessidades específicas

Muito provavelmente, você está pensando
que órtese tem algo a ver com prótese. De
certo, a semelhança entre os termos dá uma
pista vaga sobre a resposta da pergunta inicial. Entretanto, relacionar as duas palavras
pode ser uma armadilha. Prótese e órtese
têm algo em comum, ambas são aparelhos
ou peças utilizados por pessoas que necessitam de melhora no desempenho de determinadas funções ou atividades. Mas não se
deixe enganar: há uma diferença acentuada
nas formas e funções específicas de cada
uma dessas classes de peças e aparelhos. E
é isso que vamos conhecer a partir de agora.
Como muitos sabem, próteses são dispositivos artificiais que substituem membros,
órgãos ou parte deles. O uso desses objetos
é bastante conhecido, a exemplo de próteses dentárias (as famosas dentaduras),
oculares (os olhos de vidro), ortopédicas
(lembra das pernas “de pau” que hoje são
feitas de materiais especializados, como as
resinas?) e até cardíacas (como os marcapassos). Pois bem, órteses também são uma
classe de dispositivos artificiais e aparelhos,
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porém não possuem a função de substituir
membros. Ao contrário das próteses, que
podem até ocupar o espaço e exercer a
função plena de um órgão no organismo, as
órteses são utilizadas para alinhar, posicionar, proteger e/ou auxiliar uma determinada
função corporal.
“Órteses são recursos utilizados pela Terapia
Ocupacional, para a qual a saúde está
relacionada à capacidade do homem se
envolver em atividades e ocupações”, é o
que diz Ana Joaquina Passos, coordenadora
do curso de Terapia Ocupacional da Bahiana. Por isso, esses instrumentos são usados
para viabilizar a realização de movimentos
ou funções, ajudando pessoas com limitações de funcionalidade a desempenhar
seus afazeres e resgatando a autonomia e
independência em todos os âmbitos da vida
cotidiana (social, trabalho, lazer). A diminuição no movimento das mãos e dedos, por
exemplo, deixaria uma pessoa sem condição
para se alimentar sozinha. Mas com uma
órtese, é possível fixar um garfo na posição
de costume. Dessa forma, o movimento do

braço, bem posicionado, passa a ser o bastante para que a pessoa pegue o alimento
no prato e o leve até a boca. Solução simples, mas com grande repercussão positiva
no desempenho ocupacional da pessoa.
Dispositivos como este viabilizam a realização de determinadas atividades diárias que
tenham se tornado impossíveis ao indivíduo,
o que nos dá uma idéia sobre o que faz o
terapeuta ocupacional. O profissional desta
área atua junto a idosos, crianças ou adultos
que, de algum modo, perderam parte de sua
independência e autonomia na realização
de atividades ocupacionais. “Ao investigar
a história de vida do paciente, o terapeuta
ocupacional procura pistas sobre a ‘história
do fazer’ dessas pessoas, captando, em detalhes, o que elas costumavam fazer, quais
seus hábitos diários”, explica Ana Joaquina
Passos. A partir desse trabalho, o terapeuta
procura formas de recuperar o que foi perdido pelo paciente, disponibilizando meios
para que ele tenha uma maior funcionalidade. E as órteses são suas aliadas nesse
processo.

Bahiana

TERAPIA OCUPACIONAL

Tecnologia
Assistiva
Próteses e órteses são recursos da Tecnologia Assistiva. Em Terapia Ocupacional, esse
é o nome da disciplina que ensina aos estudantes a confeccionarem órteses, adaptações e outros recursos. Nas aulas, os alunos
aprendem a indicar a órtese ideal, bem
como são orientados sobre o processo de
criação e elaboração de órteses para casos
específicos, vivenciando, inclusive, o processo prático de desenvolvimento e construção
dos dispositivos. Existe uma série de modelos de órteses industriais, com tamanhos
diversos, que são indicadas para pacientes
com problemas mais comuns. Entretanto,
o trabalho artesanal de confecção não é
dispensado, pois, em se tratando de Terapia
Ocupacional, cada caso é um caso – e há
sempre uma necessidade nova ou específica
que surge e deve ser suprida com criatividade e eficácia.

1

O primeiro passo é
tomar as medidas da
região do membro que
irá rebeber a órtese

2

Com ajuda de materiais
apropriados é possível
coletar detalhes da
anatromia do indivíduo

3

Feito isso, os moldes e
medidas são utilizados
para confeccionar
dispositivos que se
adaptem perfeitamente
ao membro
Nov/2008
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SerTO
O Serviço de Terapia Ocupacional (SerTO) é um espaço
docente-assistencial da Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública que tem como objetivo prestar assistência
terapêutica ocupacional voltada para a prevenção, manutenção e recuperação da saúde de pessoas com dificuldade e/ou limitação para a realização de atividades da vida
diária, como trabalho, lazer e participação social na vida
cotidiana.
O SerTo realiza atendimentos individuais e em grupo,
fazendo avaliação e intervenção em ambientes escolar,
domiciliar, de trabalho e lazer, bem como dando orientação, treinamento e confeccionando órteses e adaptações.
O Serviço conta com ativa participação dos alunos do
curso de Terapia Ocupacional, sempre supervisionados
por professores.
Localizado em Brotas, na Av. D. João VI, nº 275
Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Matrículas semanais, pelo telefone (71) 3276-8267

Prótese X Órtese (2º round)
Se prótese e órtese são palavras semelhantes na grafia, o mesmo
não pode ser dito com relação à etimologia de cada uma. Prótese
é uma palavra de origem grega, formada pelo radical thésis, do
verbo títhemi, que significa “colocar”, “acrescentar”. Seu prefixo
pró preexistiu na língua grega obedecendo funções de advérbio
e preposição, com sentido de “na frente”, “diante de”. O próprio
termo próthesis já havia sido formado no grego clássico, que,
portanto, significava “colocar à frente”.
Já a palavra Órtese tem uma origem etimológica diferente. Oriunda da palavra grega Orthósis, que junta o radical orthós (“reto”,
“direito”) com o sufixo – sis, que expressa “ação”, “estado”.
Portanto, Orthósis é a ação de tornar reto, endireitar. A alteração
de Orthósis para Orthèse ocorreu, segundo Marcovecchio, na
França, de onde a palavra se estendeu para outras línguas. Para
o dicionário etimológico, a mudança foi arbitrária e se deu a partir
de 1975. Quando chegou ao português, o acento foi deslocado e
o h suprimido, resultando na palavra como temos hoje, órtese.

VIDA NO CAMPUS

Bahiana

NAPP - Núcleo de Atenção Psicopedagógica

Cuidando

de quem quer cuidar
Bahiana promove formação humanizante através de serviço de apoio psicopedagógico

de
Preocupada em promover o bem-estar
iana
Bah
a
res,
esso
prof
e
es
seus estudant
criou, em março de 2000, o Núcleo de
vem
Atenção Psicopedagógica (NAPP), que
o
com
s
açõe
e
as
ram
prog
o
desenvolvend
anihum
ação
form
uma
rizar
valo
objetivo de
atiinici
São
e.
saúd
de
icas
zante das prát
a
vas como atendimento clínico, estímulo
de
ços
espa
de
oção
prom
rais,
projetos cultu
a
ea
orân
emp
cont
dade
reali
a
reflexão para
ia
partir da formação profissional e assessor
espsicopedagógica a coordenadores, prof
es.
dant
sores e estu
O que torna o NAPP um lugar especial
para a Bahiana é que através do atendimento clínico oferecido por uma equipe
os,
multiprofissional constituída de psicólog

s,
psiquiatras, psicopedagogos e pedagogo
de
ta
escu
de
ço
o estudante tem um espa
questões que possam vir a inter ferir em
seu processo de aprendizagem. Só em
ntos
2007, foram realizados 1.008 atendime
que
res
esso
prof
e
individuais a estudantes
buscaram o serviço.

ral
NAPP, lembrando que a formação integ
xão
refle
pela
a
pass
e
saúd
de
nal
do profissio
sobre questões sócio-afetivas que inter
conauto
de
esso
proc
no
nte
ame
ferem diret
hecimento.
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sobre:
O curso de Terapia Ocupacional da
Bahiana
Dura: 8 semestres
Funciona: em Brotas
Matutino até o 6º semestre e integral nos 7º e 8º
Oferece: 60 vagas por semestre
Em 2008, completou 18 anos.
A Coordenadora é Profª. Ana Joaquina Mariani
Passos
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Bahiana disponibiliza rede

wireless nos campi

Adentrando na era digital para expandir o fluxo do conhecimento científico
Já é possível encostar numa parede, abrir
o notebook e viajar pela rede mundial de
computadores, seja no Cabula, em Brotas
ou Nazaré. A partir de agora, em qualquer
canto da Bahiana, há sinal wireless dando
acesso livre à internet para alunos, professores e colaboradores. Isso porque foram
instaladas redes wi-fi em todos os campi da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, um projeto que traz o futuro do mundo
para dentro do presente da Bahiana.

A conclusão da primeira fase de implantação
do projeto contempla três áreas no Cabula,
três em Brotas e mais duas em Nazaré,
cada uma com capacidade de atendimento
simultâneo a 50 acessos. Em breve, a Secretaria dos Campi irá informar os alunos sobre
como fazer uso adequado do sistema, os
locais de acesso, as senhas e configurações
de cada computador pessoal. Inicialmente,
não haverá necessidade de cadastro e o
acesso é liberado a qualquer PC.

O projeto surgiu da iniciativa da equipe de
Tecnologia de Informação da Bahiana, através do plano de evolução tecnológica, que
é revisto a cada ano. A tecnologia wireless
(que, em português, quer dizer “sem fio”)
utiliza ondas de rádio para plugar o computador à rede, proporcionando uma maior
mobilidade aos usuários. Para isso é preciso
ter um computador portátil que capte sinal
wireless.

“Ao instalar instrumentos de acesso facilitado à rede mundial, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, enquanto integrante
de uma comunidade acadêmica voltada para
a ciência médica, contribui com a divulgação
e o intercâmbio do conhecimento técnico e
científico, cumprindo, portanto, o papel preponderante da instituição”, afirma Francisco
Ramalho, Assessor de Planejamento da
Coordenadoria da Bahiana.

De qualquer ponto dos Campi da
Bahiana, professores e alunos
poderão se conectar à rede
mundial de computadores
22
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Uma revolução

na Odontologia
Técnicas de implante dentário têm conseguido resultados cada vez melhores em menor tempo e com menos
sofrimento. A Bahiana foi uma das primeiras escolas do Brasil a incluir o tema no currículo da graduação

Na Grécia Antiga, era comum imperadores escolherem escravos cujo sorriso lhes
agradasse para serem mortos em prol de
uma “boa causa”: emprestar-lhe seus belos
dentes. O único problema era que, naquela
época, não havia técnica capaz de implantar
dentes de forma eficaz. Para o bem ou para
o mal, os imperadores gregos não deram a
sorte de ver nascer em sua época o grande
pesquisador Per-Ingvar Bránemark, médico
ortopedista que revolucionou a pesquisa em
diferentes áreas da Medicina ao descobrir
a osseointegração, uma união anatômica e
funcional direta entre um osso vivo remodelado e uma superfície capaz de receber cargas
funcionais (como o implante). Dessa forma,
um implante está osseointegrado se oferecer
um suporte estável e aparentemente imóvel
de uma prótese sob cargas funcionais, sem
dor, inflamação ou afrouxamento.
Nascido em 1929, o sueco Bránemark deu o
primeiro passo para que o implante dentário
fosse possível da maneira que é realizado
hoje. Sua pesquisa data dos anos 60, porém
a adaptação da técnica pela Odontologia só
aconteceu na década de 70. No Brasil, as
novidades do implante só chegaram mesmo
dez anos depois, nos anos 80. Entretanto,
a repercussão do implante no campo da
Odontologia é de uma importância difícil de
mensurar. Para o Dr. Maurício Barreto, professor de Implantodontia da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Publica, “o implante dentário é uma revolução na área da Odontologia
comparável à penicilina para a Medicina ou à
energia elétrica para a indústria”.
Antes dessa técnica, as outras possibilidades
para quem perdeu um ou mais dentes eram
a prótese removível (popularmente conhecida como dentadura) ou a ponte fixa, que
desgastava os dentes vizinhos para encaixar
uma prótese. A grande novidade no implante
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dentário é poder, de fato, substituir dentes
perdidos sem utilizar os vizinhos como apoio,
a partir da implantação de suportes fixos
onde são presos os dentes artificiais. Mais
que uma questão de estética, o implante é
uma forma de restaurar a condição normal
para mastigar os alimentos, para falar e sorrir
sem incômodo, dificuldade ou insegurança.
Além do mais, um implante dentário também
tem a vantagem da durabilidade; normalmente, ele dura a vida toda, o que descarta
a necessidade de freqüente substituição e
manutenção da prótese.
Novidades na área
As técnicas de Cirurgia Virtual e Carga Imediata são as principais novidades na área de
implante dentário. A Cirurgia Virtual é um procedimento que consiste em planejar o implante no computador, o que acelera o processo,
pois torna possível a confecção da prótese
antes da intervenção cirúrgica de fato. Já a
Carga Imediata, associada à Cirurgia Virtual, é
uma tecnologia que permite que sejam feitas
colocações de implantes e fixação de próteses em poucas horas. Antes, o processo era
fragmentado, pois cada etapa demandava um
tempo maior para sua execução. Hoje, graças
a essa nova técnica, é possível entrar numa
clínica, jogar a prótese móvel fora e sair com
implantes perfeitos. Tudo no mesmo dia.
Outra novidade são as técnicas de implante
que descartam a utilização de enxertos ósseos. Uma delas é o Implante Inclinado, que
é como um implante convencional, só que
utilizando certa inclinação que permite alcançar áreas com maior quantidade e qualidade
óssea. A outra técnica é o Implante Zigomático, que leva esse nome porque utiliza o
osso zigomático (aquele da “maçã do rosto”)
para fixar o implante, uma vez que este é um
osso mais duro e que, portanto, se preserva
melhor de grandes perdas ósseas. O fato

mais importante é que ambas as técnicas
eliminam a necessidade de enxerto ósseo,
reduzindo os traumas do processo e o tempo
total do tratamento, que eram os principais
pontos negativos do implante.
Bahiana é Pioneira
O curso de Odontologia da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública foi um dos primeiros do Brasil a incluir implantes dentários no
currículo básico da graduação. Desde a implantação do curso, em 1999, todo odontologista formado pela Bahiana teve contato com
as técnicas de implante através da disciplina
Implantodontia. “A Bahiana foi pioneira não
só na Bahia, mas no Brasil. Na época em que
o curso de Odontologia foi criado, pouquíssimas universidades no Brasil davam ao aluno
a possibilidade de estudar implantes dentários ainda na graduação”, é o que diz Prof.
Maurício Barreto.

Bahiana
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Alunos em campo

Antes - para uma arcada dentária incompleta
só tinha duas soluções: colocar prótese
removível (dentadura) ou ponte fixa
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Depois - novas técnicas de implante
garantem resultado mais natural e
economizam tempo e sofrimento

sobre:
O curso de Odontologia da Bahiana
Dura: 10 semestres
Funciona: no Cabula
Matutino e vespertino
Oferece: 60 vagas por semestre
Em 2008, completou 10 anos
O coordenador é Prof. Urbino da Rocha Tunes
Nov/2008
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VIDA NO CAMPUS

Professores reunidos durante a quarta
edição do Fórum Pedagógico, em 2007

8ª Mostra Científica e

Cultural

Durante dois dias, a Bahiana foi um caldeirão de conhecimentos misturados em receita multidisciplinar
bro, aconteceu
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V Fórum Pedagógico

da Bahiana
Evento reúne corpo docente para discutir e socializar conhecimentos sobre as práticas metodológicas

Está marcado para os dias 12 e 13 de
dezembro de 2008 o V Fórum Pedagógico da
Bahiana, que é destinado ao corpo docente dos cursos de Enfermagem, Medicina,
Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, Terapia
Ocupacional e Biomedicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
O Fórum é precedido de encontros durante
o segundo semestre entre os docentes que
discutem as demandas pedagógicas específicas dos seus cursos. É das discussões
organizadas e mediadas pelos coordenadores e professores que nasce o tema central
do Fórum, caracterizando, assim, uma ação
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interdisciplinar de âmbito institucional.
Como de costume, o evento também recebe
convidados para a realização de debates e
confraternizações. A iniciativa é uma forma
de manter o corpo docente atualizado sobre
tudo o que é produzido na instituição em matéria de pesquisa, técnicas e metodologias
de ensino e aprendizagem.
Nos anos anteriores, foram desenvolvidas discussões a respeito de avaliação,
metodologias ativas e planejamento de
ensino. Na sua quinta edição, com o tema
“1952 - 2009: Bahiana uma história, muitos
autores”, o encontro discutirá as inovações

curriculares e pedagógicas desenvolvidas
em seus diversos cursos. “O Fórum Pedagógico simboliza o amadurecimento do
exercício docente. É o professor da Bahiana
ensinando e aprendendo com o professor da
Bahiana”, define Luiza Ribeiro, do Núcleo de
Atenção Psicopedagógica da Bahiana.
No dia 12, serão realizadas oficinas com
temas como Aprendizagem Baseada em
Problemas (PBL), Utilização da Plataforma
MOODLE, Avaliação, Jogos Teatrais, Psicodrama, dentre outros. Já no dia 13, serão
apresentados e discutidos os novos projetos
políticos e pedagógicos dos cursos.
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Na área da enfermagem, os profissionais de
saúde são muitos. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem são peças fundamentais para a engrenagem de equipes médicas,
seja em hospitais, postos de saúde ou clínicas. Mas do que se trata, de fato, a profissão
de enfermeiro? Quais as diferenças entre
esse profissional e os demais que atuam na
mesma área? Para começar a responder
essas perguntas, vale registrar que tanto os
técnicos como os auxiliares de enfermagem
são categorias formadas por cursos técnicos,
que duram cerca de um ano. O enfermeiro é o
único profissional com nível superior, formado
em universidades, e, portanto, capacitado
para exercer as funções da enfermagem de
modo pleno.
Essas diferenças no grau de formação se
refletem também na divisão social do trabalho. Apesar de estarem em maior número
no mercado de trabalho, os técnicos em
enfermagem não são habilitados nem capacitados para cumprir todas as funções dos
enfermeiros. Cuidados com pacientes em
estado grave, com risco de vida, prescrição da
assistência de enfermagem, consulta de enfermagem e direção dos serviços de enferma-

gem são algumas das tarefas que só podem
ser executadas pelo profissional formado em
curso superior. “O enfermeiro é um profissional com formação universitária, capacitado
para uma série de atividades previstas na Lei
do Exercício Profissional. Dentre elas, algumas são restritas à sua competência, assim
como aquelas relacionadas à gerência e à
educação”, afirma Profa. Maria Luiza Castro,
Presidente da Associação Brasileira de Enfermagem – Bahia.
O técnico é um profissional de nível médio
capacitado para as atividades assistenciais
previstas em sua área de competência, com
determinadas limitações em relação ao
enfermeiro. “Esse profissional também é regulamentado pela Lei do Exercício Profissional,
que o obriga a atuar somente sob supervisão
e coordenação do enfermeiro”, completa
Maria Luiza Castro. Os auxiliares de enfermagem, por sua vez, são profissionais encarregados de tarefas mais simples e repetitivas,
como observação de pacientes e cuidados
com higiene. A categoria está em processo de
extinção. Enquanto para os técnicos de enfermagem é exigido o 2º grau completo, para os
auxiliares, o ensino fundamental é suficiente.

Que profissão é essa?

enfermagem

Cuidar de seres humanos. Esse é o papel
profissional do enfermeiro. Mas é também
sua responsabilidade social e seu compromisso moral. Formados para atuar em diversos
cenários da saúde, enfermeiros possuem
competências para desenvolver e participar
de ações de prevenção a doenças, de promoção e reabilitação da saúde em indivíduos
ou grupos e comunidades. Nesse campo, os
programas sociais na área da saúde são os
principais palcos de atuação do profissional.
Mas o conhecimento do enfermeiro ultrapassa as fronteiras da área de saúde. Entre
suas capacitações, está também a atividade
gerencial. Para além do que muitos sabem,
enfermeiros são habilitados a tomar decisões
e administrar equipes, indicando formas apropriadas para o uso de equipamentos, para
práticas educativas e administração de medicamentos, bem como gerindo a distribuição
de tarefas entre os membros da equipe. Hoje,
líderes de equipes de enfermagem participam
ativamente das decisões sobre a assistência
prestada ao paciente, seja ele individuo ou
coletividade.

depoimento
“Ser enfermeiro ou enfermeira é atuar no campo da saúde tendo
com principal objeto de trabalho o cuidado com o outro, em suas
mais diversas dimensões. É atuar conscientemente, participando
da organização política da profissão, fortalecendo a luta pela
valorização dos trabalhadores da saúde. É se posicionar contra a
mercantilização da saúde, ocupando todos os espaços de luta e
de participação popular, dando sentido à palavra cidadania.

Para onde prosseguir

Vejo a enfermagem como uma prática social transformadora
e das mais importantes no campo da saúde, devido às suas
múltiplas e ricas possibilidades de atuação. Muitos chegam aos
cursos de enfermagem pensando tão somente no caminho fácil
para o mercado de trabalho, mas com certeza encontrarão bem
mais que isso: o crescimento como ser humano, como cidadão
consciente do seu papel na sociedade e, sobretudo, na sua visão
sobre a saúde como um campo de atuação intersetorial, na busca constante da melhoria das condições de vida do nosso povo.”

Especialização
s. Hoje, cerca de 20 áreas apontam
As possibilidades de especialização são muita
ado. Terapia intensiva, obstetrícia,
caminhos diversificados para o enfermeiro gradu
iva e programa de saúde da família
enfermagem do trabalho, auditoria, saúde colet
procurados, atualmente, estão Trasão apenas alguns exemplos. Dentre os mais
em Terapia Intensiva, Emergência,
tamento de Feridas e Ostomias, Enfermagem
Infecção. O site da seção baiana da
Auditoria, Saúde da Família e em Controle de
bahia.org.br) traz mais informaAssociação Brasileira de Enfermagem (www.aben
ções sobre especializações na área.

Em uma área habitada por tantas categorias de
profissionais, descubra o que de fato significa ser
enfermeiro, um profissional em constante formação
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Atuações
encontrado um amplo campo de
Na área da saúde pública, a Enfermagem tem
estratégias de saúde familiar,
atuação na Atenção Básica, principalmente nas
Unidades de Saúde da Família. Essa
atuando em Unidades Básicas de Saúde e em
ação dos profissionais, pois exige do
área constitui, hoje, o grande desafio na form
ectiva intersetorial, extrapolando
enfermeiro uma formação para atuar numa persp
os limites dos serviços de saúde.
ades de assistência hospitalar. A
Existem também ofertas em diversas especialid
um dos mais importantes campos
área da educação é outra que desponta como
ífico de pesquisa, que tem espaço
atualmente. Por outro lado, há o trabalho cient
ciência, ali na academia, temos
também no campo da Enfermagem. E perto da
outro campo para os enfermeiros graduados.

Maria Luiza Castro, Presidente da Associação Brasileira de
Enfermagem – Bahia (ABEN-BA).

sobre:
O curso de Enfermagem da Bahiana
Dura: 8 semestres
Funciona: no Cabula
Matutino e vespertino
Tem: 60 vagas por semestre
Em 2008 completou 1 ano
A coordenadora é Profª. Maria de Lourdes de
Freitas Gomes
Nov/2008
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Dr. Humberto de Castro Lima
03/10/1924 - 01/07/2008

Bahiana

A história de Dr. Humberto de Castro Lima,
falecido em 1º de julho de 2008, confunde-se
e
com a história da Escola Bahiana de Medicina
na
Bahia
ação
Fund
pela
ida
mant
Saúde Pública,
para Desenvolvimento das Ciências, na qual esteve à frente da Coordenadoria Geral, de 1992
a 2008. Em 16 anos de gestão, Dr. Humberto
promoveu uma série de mudanças estruturais
– como a construção de dois novos campi nos
bairros do Cabula e Brotas – e pedagógicas,
com a criação de novos cursos, entre eles os
Biomedicina, em 2003 e Enfermagem, em
2007. Só que muito antes de ser Coordenador
Geral, Dr. Humberto já atuava na Escola, como
professor, desde 1958.
Em 1959, fundou o Instituto Brasileiro de Oftal
que
C)
(IBOP
eira
Cegu
da
nção
mologia e Preve
hoje mantém o Hospital Humberto de Castro
Lima, referência na Bahia quando se fala em
prevenção e tratamento de doenças oculares.
Sua principal área de atuação na Oftalmologia
foi no tratamento do glaucoma e da catarata, uma das maiores causas de cegueira no
mundo. Por seus conhecimentos científicos
e técnicos, ele foi reconhecido, nacional e
internacionalmente, como um dos grandes
oftalmologistas brasileiros, responsável pela
especialização de dezenas de jovens médicos
que realizaram e ainda realizam sua residência
médica no IBOPC.
Doutor e livre-docente em Oftalmologia, pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr.
Humberto de Castro Lima foi mestre de muitas gerações de médicos e médico de muitas
o
gerações de baianos. A Dr. Humberto de Castr
m
nage
home
a
noss
e
ade
Lima, nossa saud
Bahiana.

Depoimentos

homenagem

Através da figura humana e carismática da Dra. Maria Luisa Soliani, há 30 anos,
pude conhecer e me tornar amigo do ilustre professor Humberto de Castro Lima. A
primeira imagem foi marcante: segurança, tranqüilidade, paciência, solidariedade,
inteligência, cultura, fineza e liderança. E, à medida que o fui conhecendo, pude
ver que essas qualidades não eram apenas uma primeira imagem, e sim uma
realidade. Nos últimos anos, estar próximo do professor era um presente. Ouvi-lo era
engrandecedor. A sua obra ficará eternamente na lembrança da Fundação Bahiana
para Desenvolvimento das Ciências, pela qual deu toda a sua vida”.
- Prof. Antonio Carlos

Eu acompanhei o trabalho do Dr. Humberto desde 1958 e o que mais me
impressiona nele era o fato de ser uma pessoa dinâmica, que não esperava as
coisas acontecerem. Toda a vida, quando ele queria alguma coisa, tomava as rédeas
e fazia. Foi o que aconteceu com o Instituto Brasileiro de Oftalmologia (IBOPC). Dr.
Humberto deu um impulso muito grande na Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública. Certamente ele foi um dos responsáveis pelo crescimento da instituição.”
- Dona Lourdes, Assessora da Fundação Bahiana e Secretária do Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP). Está na Fundação desde sua criação, em 31 de maio de 1952.

Dr. Humberto de Castro Lima realizou várias obras. Destaco duas que tiveram
objetivo comum: dar a luz a quem estava nas trevas. Uma curando a cegueira e
a outra, por meio do ensino, iluminando aqueles que estavam na escuridão da
ignorância” - Dr. Bernardo Galvão, CREMEB 10527
30
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FISIOTERAPIA

Bahiana

Cuide bem de sua

postura
Problemas ou desvios na coluna podem ter reflexos na respiração, na
circulação, no bem-estar e, acredite, na estética do seu corpo

Bahiana

FISIOTERAPIA

Sente em cadeiras com recosto. Mantenha a
coluna reta. Trabalhe com os braços apoiados.
Frases assim lembram aquelas dicas escritas
em cartazes que ficam grudados na parede
de escritórios e consultórios, mas são bem
mais importantes do que você pode imaginar.
Embora muitos não saibam, a postura exerce
influência em quase todas as atividades do
organismo humano e a falta de cuidado ao
longo dos anos pode causar uma série de
problemas cuja relação com a postura é pouco
ou nada conhecida. Pensando por esse lado, a
preocupação com a postura passa a ser uma
questão de prevenção e deve ser observada
desde a infância.

Para além do cuidado com o organismo,
vale ressaltar que a postura também pode
ser responsável por características estéticas indesejadas. A temida barriguinha, por
exemplo, muitas vezes é uma disfunção
estética fruto de desalinhamento na coluna,
que acaba projetando o abdômen para
frente. E é preciso tomar bastante cuidado
com os exercícios físicos, pois eles também
devem ser acompanhados de orientações
posturais. “Muita gente acha que malhando
está cuidando do corpo e evitando problemas futuros, quando, na verdade, pode
estar piorando a situação”, alerta professora Roseny.

Uma postura correta proporciona saúde física
e emocional, além de sensação de bem-estar
ao final de um dia de trabalho ou atividades.
Entretanto, se mal cuidada, a postura pode
acarretar uma série de problemas que vão
além da coluna, atingindo ossos e articulações, e que geralmente só aparecem na terceira idade. Segundo a coordenadora do Curso
de Fisioterapia da Escola Bahiana de Medicina
e Saúde Pública, Roseny Ferreira, muitos dos
problemas típicos de idosos são atribuídos à
idade, mas poderiam ser evitados com uma
correção postural em outras fases. “Muitas
vezes, a artrose de um idoso é causada por
uma postura errada ao longo da vida, que
acabou forçando as articulações e gerando um
desgaste excessivo”, ressalta Roseny.

As atividades de musculação realizadas em
academias costumam ser vilãs da postura
porque causam encurtamento muscular,
gerando desgaste da articulação, que, por
sua vez, passa a funcionar por um ângulo
de desequilíbrio. Esse processo ocorre
porque cada atividade tem um foco e, como
tal, não observa o corpo como um todo.
Por isso, é importante que toda atividade
física seja associada a trabalhos de alongamento e postura. “Quando o indivíduo tem
uma postura correta, a pele, os músculos,
os ossos e todos os órgãos têm condições
para executar sua função adequadamente”,
completa Roseny Ferreira. Dessa forma,
problemas maiores no futuro podem ser
evitados.

RPG e Pilates
Entre os métodos fisioterapêuticos
dedicados à postura, os mais conhecidos são o RPG (Reeducação Postural
Global) e o Pilates. A RPG age tanto
de forma preventiva como curativa,
buscando ensinar e educar músculos
do corpo que muitas vezes são esquecidos. A ação desse método é estruturada em exercícios de alongamento
predominantemente estáticos. No
Pilates, o predomínio é dos exercícios
dinâmicos, lidando com alongamentos
em movimento, o que requer cuidados
em sua aplicação. O Pilates também
consegue agir em músculos específicos. Dentre os benefícios das técnicas,
estão uma maior firmeza e flexibilidade
do corpo, proteção contra lesões físicas e musculares, aumento das força
e resistência física e mental, alívio de
dores nas costas e na coluna, correção
de postura, coordenação, equilíbrio e
alinhamento do corpo, qualidade de
sono, aumento do prazer sexual, redução de fadiga e dores provenientes
das atividades realizadas no dia-a-dia,
entre outras beneficies.

Profissional da postura
Para quem só lembra do fisioterapeuta
em momentos de crise na coluna ou para
recuperação de lesões ou acidentes, vale
lembrar que ele é o profissional habilitado
a cuidar da postura. A Fisioterapia trabalha
na reorganização postural para propiciar
maior condição corporal e emocional, promovendo uma reestruturação harmônica
do indivíduo com seu corpo e, de forma
mais ampla, com a sua vida. Uma postura
correta, além de prevenir problemas de
toda ordem, é motivo para uma sensação
de bem-estar físico e mental.

sobre:
O curso de Fisioterapia da Bahiana
Dura: 8 semestres
Funciona: em Brotas e Nazaré
Matutino e vespertino
Oferece: 50 vagas por semestre
Em 2008, completou 37 anos.
A coordenadora é Profª. Roseny Santos Ferreira
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Seja Bahiana você também
Ana Paula Fontoura,
3º semestre de
Odontologia

Sou fisioterapeuta e atualmente trabalho
numa das clínicas mais renomadas de Salvador, a clínica Profísio Lira Fontes. Também
atuo na CAHF - Clínica de Atendimento Hidro
e Fisioterápico. Não desmerecendo as outras faculdades, mas ter estudado na Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública fez
toda a diferença na minha vida profissional.
A maneira com que as pessoas e os próprios
pacientes me olham é diferenciada. Alunos
que se formaram pela Bahiana possuem
uma vantagem inegável.

Jucilene Pitágora, Fisioterapeuta da
clínica Profísio Lira Fontes e da
CAHF- Clínica de Atendimento
Hidro e Fisioterápico. Formada pela
Bahiana em 2004.

Eu entrei na Escola em 2000, me formei
em 2004 e tive a colação de grau em 2005.
Durante período que eu estudei lá, muitas
mudanças foram feitas, a nível estrutural,
principalmente, e acredito que a Bahiana
sempre esteja investindo em mudanças.
Os professores são excelentes. Não sei como
é nas outras faculdades, mas, na Bahiana, o
corpo docente está sempre atento ao que há
de novo, sempre buscando aperfeiçoamento. E isso é sempre partilhado com o aluno.
Tenho certeza de que um aluno formado
pela Bahiana sai de lá com plenas capacidades de atuar bem no mercado de trabalho.

Eu gosto muito da Bahiana. A metodologia ativa da Escola faz com que o aluno estude
mais. Tenho como exemplo os estudos de caso. Estudamos um diferente toda semana como aconteceu, quais as soluções para resolvê-lo. Isso desperta a vontade de atuar profissionalmente e, conseqüentemente, a vontade de estudar. A gente não fica sem querer
estudar por ser difícil ou chato. Pelo contrário, ficamos todos curiosos para analisar cada
caso, pois é muito interessante. Além disso, acredito que o fato de estudar na Bahiana
conta muito para o currículo do profissional. É uma Escola que tem nome, e tem nome
pela qualificação dos profissionais que se formam nela.
Luana Mendes, 2º semestre de Fisioterapia
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Minha experiência como estudante da
Bahiana é muito tranqüila. Quando saí do
colégio e entrei na Bahiana, achei que ia
ser muito diferente do que foi, que sentiria
dificuldades. No entanto, essa passagem
não foi difícil. Os professores e funcionários
mantêm uma relação muito amigável com
os alunos. A coordenação é muito próxima
e presente. Além disso, a gente conta com
uma estrutura muito boa, ampla, que evita,
por exemplo, a superlotação dos laboratórios. Isso, junto com o acesso aos materiais
através da biblioteca, facilita bastante a
adaptação e o aprendizado do aluno.
Acho o ensino muito bom também, na
teoria e, principalmente, na prática, o que
é imprescindível para a área de saúde. Na
Bahiana, estudamos casos clínicos e como
devem ser tratados. Sempre há discussões e
relatos. Acredito que a Escola é conceituada
como uma das melhores na área de saúde
exatamente por conta disso, da valorização
da prática. Eu sou 3º semestre e já tive
contato com creches, com comunidades,
fazendo aplicação de flúor, ensinando escovação para crianças. Não ficamos presos à
sala de aula.

Eu fui aluno da primeira turma do curso de
Biomedicina da Bahiana, em 2003. Vim do
interior, da cidade de Valênça, e escolhi a
Bahiana pelo nome que ela tem. No início,
nem eu, nem a maioria dos meus colegas
sabia ao certo o que era o curso, nem como
ele ia se desenrolar. Por ter sido o primeiro
processo seletivo, entraram alunos de níveis
escolares diversos. Mas a Bahiana acabou
com o mito de que alunos oriundos de escola pública não têm vez. Eu tenho colegas
hoje que são excelentes profissionais.
Dr. Jorge Gonçalves,
Biomédico da STS –
Banco de Sangue,
hematologia clínica e
laboratório, CRBM 1753

Quando eu entrei, a Escola ainda estava
estruturando o Campus do Cabula, mas hoje
sei que os alunos têm acesso a uma estrutura perfeita. Todos os professores possuem
mestrado e doutorado, a estrutura pedagógica também é excelente, principalmente pela
ligação que a faculdade tem com a área de
pesquisa. O nome da Bahiana conta muito
no currículo. Já participei de processos seletivos bastante exigentes, que não aceitavam
alunos vindos de faculdades X e Y, mas
aceitavam os da Bahiana. A Escola Bahiana
de Medicina e Saúde Pública é, sem sombra
de dúvidas, referência no meio.
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Processo Seletivo Formativo
A metodologia é conhecida como processo Seletivo
Formativo. A coordenadora do curso de Enfermagem da
Bahiana, Profª Maria de Lourdes Gomes, explica que
“na própria prova em que se é avaliado, se está aprendendo coisas novas. O estudante deve ser um sujeito
capaz de buscar o conhecimento e fazer da informação,
uma análise crítica.”, diz.

com atividades vivenciais

O coordenador do curso de Odontologia da Bahiana,
Prof. Urbino Tunes afirma que “para a Odontologia, o
processo seletivo formativo, ao fazer com que os candidatos possam entrar em contato direto com nossas realidades profissionais, permitirá melhor conhecer as suas
expectativas, descobrindo afinidades para desenvolver
talentos. Será um processo enriquecedor tanto para os
alunos quanto para a própria Instituição”.

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública vai aplicar Processo Seletivo Formativo, que privilegia vocação,
criatividade, raciocínio crítico e lógica em detrimento da memorização de conceitos e fórmulas

Profissionais de saúde humanistas, com
senso crítico, éticos, socialmente responsáveis e capazes de criar novas soluções de
acordo com cada situação. Este é o perfil
dos indivíduos que a Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública pretende formar e
encaminhar à sociedade. Médicos, biomédicos, fisioterapeutas, dentistas, terapeutas
ocupacionais, enfermeiros e psicólogos
prontos para corresponder às expectativas e
responder às demandas do século XXI. Neste sentido, a Bahiana vem amadurecendo e
se adaptando às novas tendências educacionais da contemporaneidade, através da
implantação de um novo Projeto Político
Pedagógico da Instituição (PPPI) nos cursos
de graduação.
Essa nova maneira de formar, capacitar e
habilitar o estudante para o mundo também
está chegando ao processo seletivo. Isto é,
o antigo vestibular que privilegiava a memorização de conceitos está sendo substituído
por um processo avaliativo que vai levar em
conta o raciocínio crítico e a lógica, bem como
a capacidade do candidato de gerar novas
soluções, estimulando sua criatividade.
“Temos o desafio da escolha de um perfil
mais voltado para a área de saúde. Estamos mudando as metodologias aplicadas
nos cursos da graduação e isso está agora
se refletindo também no processo seletivo.
Sentimos a necessidade de mudar porque
o mundo mudou e vem mudando a todos os
momentos”, justifica a diretora da Bahiana,
profª Maria Luísa Carvalho Soliani. Segundo
ela, o novo modelo permite que o candidato
avalie suas vocações e se está apto a dar as
respostas exigidas pelo mundo do trabalho.
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A nova seleção já acontece nos dias 04 e 05
de dezembro, no Campus III (Cabula), para
os cursos de Odontologia, Biomedicina e Enfermagem e no Campus II (Brotas) para os
cursos de Terapia Ocupacional, Psicologia e
Fisioterapia.
Como acontece
No primeiro dia de avaliação, os candidatos
a um desses seis cursos vão passar por
uma vivência, ou seja, serão feitos trabalhos
individuais e em grupos, com simulações de
situações que podem ocorrer na vida real.
Os alunos serão submetidos a situações
que reflitam o cotidiano do profissional da
área de saúde. Esse momento da Seleção
se propõe a criar oportunidades para que o
candidato possa identificar as habilidades
potenciais requeridas para a sua formação
profissional, se constituindo em uma avaliação qualitativa, de caráter formativo, não lhe
sendo atribuído nota ou conceito.
“É extremamente positivo que o vestibular
acompanhe as mudanças que os currículos dos nossos cursos vêm adotando e,
principalmente, que este seja coerente
com as novas metodologias já em vigor”,
afirma Profª. Ana Joaquina Mariani Passos,
coordenadora do curso de Terapia Ocupacional. A vivência será realizada pelas
equipes de professores de cada Curso com
seu grupo de candidatos, que observarão o
perfil pessoal dos participantes em relação
ao perfil do profissional desejado, cujos
registros dos desempenhos evidenciados
passarão a compor o portfólio dos futuros
alunos. A vivência e as reflexões do candidato contribuirão para o seu desempenho
no segundo momento da Seleção.

No segundo dia, será aplicada uma prova de formação
geral. Nela, ao invés de
serem avaliados os conhecimentos específicos
separadamente – os
mesmos já foram verificados através do Exame
Nacional do Ensino
Médio (ENEM) - serão
propostas questões
de conhecimentos
gerais de forma integrada. “Queremos
que esse sujeito
seja uma pessoa
ligada ao mundo,
com uma capacidade
de raciocinar criticamente”, explica a diretora
da Bahiana, profª Maria Luísa
Carvalho Soliani. Também será
aplicada uma prova de redação,
com temas da contemporaneidade.
Neste primeiro momento, o curso
de Medicina não adotará o novo
método. “Medicina seguirá o
modelo tradicional por enquanto
porque os estudantes se preparam com muita antecedência
para essa prova. Não seria justo
mudar agora”, explica a coordenadora do curso, Profª Marta Menezes. A seleção para a graduação de Medicina será realizada
nos dias 30 de novembro e 1º
de dezembro, nos três campi da
Bahiana.

Para Luiza Ribeiro, coordenadora técnica do Núcleo
de Atenção Psicopedagógica da Bahiana, “este é um
momento de resgate no processo de formação. Os estudantes seguem esse modelo que privilegia a lógica e a
criatividade até o final do ensino fundamental. Quando
chegam ao nível médio, por conta da pressão do vestibular, são direcionados a trabalhar com a memorização
de fórmulas, de conceitos e não são estimulados a
aplicar estes conceitos na vida prática. Essa inovação,
na verdade, já é aplicada em escolas construtivistas”.
Neste mesmo caminho, Rosália de Azevedo Correia,
coordenadora do curso de Psicologia afirma, “queremos
recuperar esse trabalho que foi feito no ensino fundamental para que o estudante seja um profissional capaz
de atender às demandas do mundo contemporâneo. Assim, analisando de forma crítica, ele vai levantar novas
soluções para as novas demandas”.

Processo Seletivo da Bahiana
Inscrições de Medicina: 04 a 20 de novembro
Provas: 30 de novembro e 1º de dezembro
Inscrições Biomedicina, Enfermagem,
Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Terapia
Ocupacional: 04 a 25 de novembro.
Provas: 04 e 05 de dezembro
Mais informações: www.bahiana.edu.br ou pelo
telefone (71) 2101 1950.
Endereços:
Campus I - Rua Frei Henrique, 08, Nazaré
Campus II - Av. Dom João VI, 275, Brotas
Campus III- Av. Silveira Martins, 3386, Cabula

Para o coordenador do curso de Biomedicina, Geraldo
Argolo, a opção de escolha por um profissional, avaliando a sua vocação, refletirá em benefícios futuros para a
sociedade como um todo. “Em minha opinião, a escolha
de uma profissão a partir da vocação, do chamado, da
missão, enfim, da identificação pessoal com o objeto de
trabalho, resulta em uma contribuição efetiva e substancial para a civilização e pode sim, contribuir para a
melhoria da vida em todos os seus aspectos. O novo
modelo de seleção de estudantes para os seus cursos
de graduação pela Bahiana trará esse tipo de abordagem. Isto é inédito, corajoso e acertado.”
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A melhor especialização

da Bahia

Alunos das Pós-Graduações em Psicologia da Bahiana são os únicos do estado que já saem
do curso com o título de especialista reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia
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PÓS-GRADUAÇÃO
Na área de Psicologia, é praxe realizar provas
do Conselho Federal ao final de qualquer curso
de especialização. Somente ao serem aprovados em uma avaliação de conhecimentos, que
é aplicada pelo próprio órgão, profissionais
pós-graduados recebem o título de especialista pelo qual estudaram. Entretanto, o Conselho Federal de Psicologia criou uma nova
alternativa para o reconhecimento de títulos
às pós-graduações; o órgão estabeleceu uma
série de pré-requisitos que, quando preenchidos pelas especializações, garantem a elas
o direito de conceder títulos diretamente aos
seus alunos.
Assim aconteceu com as Pós-Graduações da
Bahiana. Reformulados para atender às exigências do Conselho Federal, os cursos agora
têm 500 horas-aula e 80% do conteúdo voltado para o tema da especialização, entre outras
novidades. Dessa forma, os profissionais que
optam pela Bahiana já saem da pós-graduação como especialistas e não precisam se
submeter a nenhuma prova de conhecimento
ou avaliação de títulos do Conselho. Mais uma
vez, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública age com pioneirismo para oferecer ao
mercado de profissionais da saúde o que há
de melhor em conhecimento e reconhecimento.
Especializações
Hoje, a Bahiana oferece duas especializações
na área de Psicologia Clínica. Uma delas é a
“Psicoterapia Breve – Adultos”. Esse enfoque
a que se chama “Breve” diz respeito a uma
técnica voltada para um atendimento mais
rápido, de acordo com a necessidade de determinados públicos. “É o caso dos pacientes que
são atendidos via convênio, que têm direito a
um número limitado de consultas. Também é o
caso do atendimento que é dado em hospitais,
que duram apenas o tempo de uma patologia,
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou nos

Centros de Apoio Psicossociais (CAPS)”, é o
que diz a coordenadora das Pós-Graduações
em Psicologia da Bahiana, Selma Marinho.
A outra especialização é a ”Psicoterapia
da Criança e do Adolescente”, que prepara
o profissional da Psicologia para atender
esse público específico. Os pós-graduandos
estudam, entre outras coisas, neuropediatria,
psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Conteúdos dessa ordem fornecem ao
profissional uma base para que ele possa lidar
com o público infanto-juvenil. A especialização
oferece subsídios para o psicólogo atuar na
educação – em escolas, creches –, em clínicas de atendimento ao público infantil e nos
Centros de Apoio Psicossociais (CAPS) para
crianças.
Outras vantagens
Além do reconhecimento automático pelo
Conselho Federal de Psicologia, as especializações da Bahiana trazem mais vantagens.
Uma delas é o trabalho supervisionado, que
geralmente é um serviço à parte, embora seja
um procedimento necessário aos Psicólogos
recém-formados. “As especializações da
Bahiana incluem essa supervisão clínica dos
professores através de grupos pequenos. Isso
significa que os alunos vão a campo atuar profissionalmente, porém sendo constantemente
orientados sobre como agir em cada caso”,
afirma Selma Marinho.
E não é só isso. O profissional que tenha
interesse em cursar as duas especializações
tem vantagens acadêmicas e financeiras, pois
mais da metade da carga horária (260 horas)
é comum a ambas as áreas de concentração
temática. “Quem tiver interesse, pode concluir
as duas especializações em um ano e meio”,
ressalta Selma Marinho. E tudo isso sem
precisar se submeter a nenhuma avaliação do
Conselho Federal – é sempre bom lembrar.

“A especialização da Bahiana é a única da Bahia e uma das primeiras do Brasil que
concede títulos”, Selma Marinho, Coordenadora de Pós-Graduação

Mais novidades na Pós-Graduação da EBMSP
de 360 horas voltados para
A Bahiana acaba de lançar novas especializações. São cursos
icas. Com encontros mensais
profissionais graduados na área de saúde e ciências biológ
20 e 30 vagas. O objetivo é
às sextas e sábados, os cursos oferecidos apresentam entre
como à atualização tecnolóadequar esses profissionais aos desafios do mercado, bem
capacita o profissional a
gica. Além disso, o título de especialista conferido pelos cursos
atuar na docência universitária.
cia, Fisioterapia, Educação
Público alvo: Graduados em Biomedicina, Biologia, Farmá
Física, Enfermagem, Medicina, Nutrição e Odontologia.
logia, Citologia Oncótica.
Cursos: Biologia Molecular, Imagenologia, Microbiologia, Imuno
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Estrutura física, competência
e inovação a favor da Saúde
Com 55 anos de tradição, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública é referência nacional em formação de profissionais
da saúde. Mesmo assim, a Bahiana não pára no tempo e continua inovando a cada dia

Bahiana

Em 1952, a carência de profissionais da
área de saúde levou professores da primeira
faculdade de medicina do Brasil (Universidade Federal da Bahia) a fundarem uma nova
escola para médicos, trazendo a inovação
da metodologia utilizada na Universidade de
Harvard. O local escolhido foi o Hospital Santa
Isabel. O nome, Escola Bahiana de Medicina
e Saúde Pública: a Bahiana. Inicialmente, a
escola oferecia apenas os cursos de Medicina
e de Saúde Pública. Mais tarde, mudanças na
legislação brasileira fizeram com que o curso
de saúde pública fosse extinto. Mesmo assim,
a Bahiana manteve o nome.

institucional

Segundo a prof.ª Maria Luisa Soliani, Diretora
da Bahiana, o nome foi mantido porque tinha
tudo a ver com o projeto da escola, traduzido
pelo propósito de formar médicos capacitados para pensar e cuidar de forma adequada
da saúde das populações. Hoje, a Bahiana
oferece cursos de graduação em Medicina,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Odontologia, Psicologia, Enfermagem e Biomedicina,
além dos cursos de pós-graduação nos níveis
de mestrado e doutorado em Medicina e
mestrado em Odontologia.
INFRA-ESTRUTURA
A ampliação de infra-estrutura é um investimento contínuo da Bahiana, que está sempre
buscando instalações funcionais, voltadas
para o ensino, bem como para pesquisa,
extensão e assistência. Hoje, 55 anos após
sua fundação, a Bahiana possui três campi.
O pioneiro fica em Nazaré, colado no Hospital
Santa Izabel. Os outros dois, criados a partir
dos anos 90, são localizados em Brotas e no
Cabula.
Juntos, os três campi da Bahiana possuem,
além dos pavilhões de aulas, sete laboratórios de informática, biotérios, ambulatórios,
serviço de análise clínicas, bibliotecas (com
mais de 15 mil títulos divididos em sessões
de consulta e empréstimo, além de obras
de referência como dicionários, gramáticas,
enciclopédias, catálogos e guias), laboratórios de multimídia, videoteca, espaços para
convivência e o Centro de Convenções do
Cabula. Além disso, agora a Bahiana também
disponibiliza em todos os campi acesso livre à
internet via rede wireless.

O acervo das bibliotecas
da Bahiana soma mais
de 15 mil títulos para
consulta e empréstimo
40
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PESQUISA
Um dos maiores focos da Bahiana é a pesquisa científica, que traz grandes vantagens
para a instituição e mais ainda para o aluno,
que tem a oportunidade de participar ativamente da produção de novos conhecimentos.
Atualmente, a Bahiana tem 30 projetos de
pesquisa cadastrados no Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) – número maior do que o de muitas
universidades.
Mesmo sem ter a obrigação legal de investir
em pesquisa, já que não tem o título de universidade, a Bahiana entende a importância
desse instrumento para a produção de conhecimento, bem como para a formação profissional do aluno. Pensando nisso, a Escola
realiza parcerias com importantes instituições
de pesquisa, como a Fundação de Apoio a
Pesquisa e Extensão da Bahia (FAPESB).
Além dos grupos de pesquisa, a Bahiana
incentiva o pensar científico, indispensável a
um profissional da área de saúde. Disciplinas
como Metodologia Instrumental e Metodologia Científica estimulam, de maneira direta,
a leitura e a discussão de artigos científicos.
Dessa forma, a Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública faz com que todos os seus alunos experimentem um contato com o campo
científico, contribuindo para que eles tenham
uma formação mais ampla e, portanto,
tornem-se profissionais mais completos.
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Na área de pesquisa, a Bahiana
possui 30 projetos cadastrados
no CNPq, além de manter
parcerias com a FAPESB

