
CARTA À COMUNIDADE 

Os discentes do quinto ano do curso de medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, Campus Vitória da Conquista, informam: 

O Curso de Medicina da cidade passa hoje por uma situação de crise em relação à obtenção de campo de 

estágio na área de obstetrícia (área que aborda a assistência à gestação e ao parto). 

Explicando melhor: Para se formar um médico são necessários 6 anos, 4 teórico-práticos, realizados na 

UESB e nas unidade básicas de saúde, e mais 2 anos de atuação eminentemente prática, que deve ocorrer nos 

serviços de saúde disponíveis em nosso município. Estes dois últimos anos são o INTERNATO. 

O Internato é subdividido em rodízios que abrangem várias especialidades na área de saúde e que se 

convertem em atendimento à população, como ocorre no Hospital Geral (Hospital de Base - HGVC) e no nosso 

Centro Universitário de Atenção à Saúde, onde recebemos pacientes de toda a cidade. 

Bem, para atuar em alguns dos serviços de saúde disponíveis em Vitória da Conquista, a UESB se vale de 

parcerias e convênios com a diretoria dos hospitais de nossa região, como no HGVC. 

O estágio de obstetrícia acontecia no Hospital Esaú Matos, mas neste ano o convênio não foi renovado. 

Dessa forma as atividades práticas que deveriam ser realizadas pelos alunos do curso encontram-se suspensas, o 

que representa grande perda, tanto para os estudantes quanto para a sociedade.  

Para os estudantes porque acarreta em prejuízo acadêmico sem tamanho, que compromete a excelência da 

formação profissional. E para a sociedade, porque ela perde de ter o retorno potencial dos impostos que paga por 

educação e saúde pública, sendo privada de um atendimento que ela mesma financia. 

Noutras palavras, a universidade oferece médicos e internos ávidos para atuar no campo da saúde 

municipal, sem exigir do Hospital Esaú Matos qualquer tipo de pagamento. No entanto, por algum motivo essa 

oferta, que nos parece tão benéfica para o cidadão, tem sido rejeitada pela direção do Hospital Esaú Matos. 

Aparentemente insatisfeito com a proposta, o Hospital solicita a soma de quatro mil reais por aluno, 

para aceitar a realização do internato em suas dependências, quantia que, segundo a reitoria, a Universidade não 

possui.  

Nenhum acordo foi realizado e desde setembro de 2014 as atividades estão suspensas, sem qualquer 

previsão de retorno. Diante disto os discentes do quinto ano de medicina decidiram oficializar no dia de hoje o 

início de sua mobilização estudantil. 

 Começaremos a contatar os atores envolvidos nas negociações: representantes da universidade como a 

coordenadora do curso de medicina Maria Esther Ventim Prates, o reitor Paulo Roberto e o vice-reitor Fábio 

Félix; representantes do Hospital Esaú Matos como o Sr. Ary Pires e o Padre Edilberto Amorim; representantes 

governamentais como o prefeito Guilherme Menezes e a Secretária de Saúde Márcia Viviane de Araújo Sampaio. 

Tornamos pública por meio dessa carta a grave situação pela qual o rodízio de Ginecologia e Obstetrícia 

tem passado. Possuindo profissionais hábeis, dispostos e capacitados para sua execução, mas sem qualquer lugar 

para exercer suas atividades práticas. 

Não se formam médicos de qualidade sem treinamento e campos de estágio adequados. É desanimador 

que o único curso de Medicina da cidade seja impedido de funcionar pela falta de acesso a um serviço PÚBLICO 

e pertencente à cidade, que é o hospital Esaú Matos, pela ineficiência de se estabelecer um acordo. 

Assim, fazemos um apelo às partes envolvidas de que, por favor, não impeçam nossa formação nem 

interrompam os serviços que prestamos à comunidade.  

Estamos abertos ao diálogo. 

É de extrema valia que a sociedade esteja ciente dessa situação e que nos apoie em prol de um curso de 

Medicina que dê à população o retorno merecido, por meio de serviços, e que assegure uma formação médica de 

qualidade.  

ESTAMOS ATENTOS e precisamos que a comunidade também esteja. 


