
UFBA realiza aula pública “Universidade e o direito à saúde” na 
próxima segunda-feira (10) 

  

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) realizará na próxima segunda-feira (10), às 
17h, no Salâo Nobre da Reitoria, uma aula pública com o tema “Universidade e o direito 
à saúde”. O evento será apresentado pelo reitor da UFBA, João Carlos Salles, e pelo 
professor Jairnilson Paim (ISC/UFBA). 

Durante a aula, serão exibidos os resultados das principais pesquisas e atividades 
desenvolvidas pela UFBA para o avanço da ciência, das ações de assistência e controle 
de problemas de saúde dos brasileiros. O evento contará com a participação de 
parlamentares, movimentos sociais, órgãos de classes profissionais e dirigentes de 
serviços de saúde. 

  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

HUPES 

O Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (HUPES-UFBA) tem 
atualmente 2.166.291 pacientes cadastrados. É referência em média e alta 
complexidade. No ano passado, foram realizados 1.093.825 atendimentos, entre 
consultas e diagnósticos, além de 587.552 exames. 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

Para quem busca atendimento odontológico, a Faculdade de Odontologia da UFBA está 
de portas abertas à comunidade de segunda a sexta-feira. É a única unidade na Bahia 
a oferecer radiografias panorâmicas pelo SUS. Em 2018, foram realizados 29.674 
procedimentos de atenção básica e especializada para adultos e crianças. Através do 
serviço de atendimento à população, os estudantes de Odontologia podem exercer as 
práticas do curso a partir do quarto semestre. 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS) 

O Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do Instituto de Ciências da Saúde 
(ICS) realiza cerca de 915 mil exames laboratoriais por ano. São 170 testes diferentes. 
A unidade também recebe coletas de pacientes em pré-natal enviadas por 141 
municípios das regiões sul e sudoeste do estado. Os resultados de todos os exames 
podem ser acessados sem sair de casa através do site da instituição. 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

Uma outra alternativa para quem busca exames pelo Sistema Único de Saúde é o 
Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFBA. 
Basta levar requisição do médico, identidade, comprovante de endereço e cartão do 
SUS. A média é de quase 52 mil pacientes todo ano. 

Ao mesmo tempo em que atende à população, os seis laboratórios que integram a 
Faculdade de Farmácia também servem de escola para os estudantes, tanto para 
cumprir as disciplinas curriculares, como no auxílio de pesquisas. 

 



FACULDADE DE MEDICINA 

No Largo do Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, a faculdade de 
Medicina da UFBA oferece atendimento especial para crianças e gestantes. Desde 
2007, funciona o Ambulatório Materno infantil professor Nelson Barros, que já ajudou a 
reduzir os índices de mortalidade infantil da região. São 14 consultórios de pediatria, 
além de serviço odontológico e vacinação. Só no ano passado, foram realizadas 2.744 
consultas em Pediatria, 317 em Hebiatria e 402 em Ginecologia e Obstetrícia. 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA (ISC) 

Pesquisas desenvolvidas pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da UFBA têm orientado 
decisões da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde para a 
adoção de políticas e programas que ajudam a evitar milhões de mortes no Brasil e no 
mundo. Como, por exemplo, o estudo sobre o efeito protetor da vitamina A na redução 
de formas graves de diarreia em crianças. 

Outros resultados orientaram a interrupção da aplicação da segunda dose de BCG nas 
crianças do Brasil, o que gerou economia de grandes recursos pelo Ministério da Saúde. 
O cuidado com o desenvolvimento infantil pleno na primeira infância é investigado no 
ISC com foco na inclusão social de uma geração de crianças acometidas pela epidemia 
do zika vírus. 

Além das pesquisas, o ISC também realiza projetos de acolhimento no campo da saúde. 
A Casa Gerar de Economia Solidária em Saúde Mental, por exemplo, atua na inclusão 
social de pessoas com sofrimento psíquico através do empreendedorismo. Já o PrEPara 
Salvador é um projeto de prevenção de transmissão do vírus HIV entre adolescentes 
gays, homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres transexuais, com 
idade de 15 a19 anos, coordenado por professores do ISC e IHAC, em parceria com a 
UNEB. 

  

Contato: 
Assessoria de Comunicação - Instituto de Saúde Coletiva - UFBA 
Jornalista responsável: Egberto Siqueira/ 
(71) 3283-7439 / (71) 98605-8219 / (75) 99105-6353 
 

 
 
   
 


