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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo foi construído pela 

Universidade de São Paulo e inaugurado em 1981 pelo Magnífico Reitor Waldyr Muniz 

Oliva, com a finalidade contínua de oferecer aos estudantes das áreas da saúde 

treinamento em situações semelhantes às que encontrarão no exercício profissional. 

 

 Idealizado pelo projeto da Faculdade de Medicina do curso de Medicina 

Experimental, foi absorvido e adaptado de forma a propiciar campo de ensino e 

pesquisa para as seis Unidades de saúde: Medicina, Ciências Farmacêuticas, 

Odontologia, Saúde Pública, Enfermagem e Psicologia, além de contar com a 

participação do ICB, Biologia e Química, FAU, Poli, e ECA. 

 

 O HU atende às demandas das quatro grandes clínicas gerais através das 

Divisões de Clínica Médica, Cirúrgica, Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia. Conta 

ainda com os serviços de Ortopedia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia e das áreas 

de apoio diagnóstico e terapêutico como a Anestesiologia, Endoscopia, Radiologia e 

Patologia. 

 

 Assim, apesar da existência de especialistas, não há especialidades com 

serviços exclusivos no HU, o que facilita a integração assistencial e acadêmica em um 

ambiente formador e acolhedor, constituído por profissionais qualificados, 

competentes e dedicados à arte de ensinar. Assim, o HU proporciona aos nossos 

alunos uma plataforma de ensino e pesquisa muito especial. 

 

 Desejamos a todos um bom estágio, com excelente aproveitamento e que a 

experiência aqui vivida contribua para a formação profissional de cada um de forma 

que seja coroada de êxito para engrandecimento e melhoria da sociedade brasileira. 

 

 

 

Prof. Dr. Waldyr Antônio Jorge 

Superintendente do Hospital Universitário 

Universidade de São Paulo 
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Bom dia! 

 

 

Ao iniciar-se o período letivo de todo o Curso Médico que talvez seja o mais 

expressivo em atividades práticas, intensivo em aprendizado e evocativo do raciocínio 

clínico (somos testados e questionados a cada paciente), algumas considerações 

devem ser enfatizadas para sua orientação, visando à obtenção de um máximo 

aproveitamento. 

No HU você irá amalgamar os conhecimentos adquiridos durante todos esses 

anos. Terá nas enfermarias, lado a lado, pessoas portadoras de hérnia inguinal e 

colecistopatias, indivíduos com doenças pulmonares e outros com glomerulopatias, 

crianças com as mais diversas enfermidades, gestantes normais e de alto risco... o HU 

tem uma amostra representativa das doenças mais prevalentes na comunidade, o 

que na verdade faz materializar agora sua futura atividade profissional. Aproveite! 

O momento é único. O momento é de afinar os instrumentos, pois os melhores 

instrumentos tocam as melhores músicas. 

                                         

 

 

 

 

 

   Câmara de Ensino 

Hospital Universitário da USP 
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Antes de dirigir-se às Divisões que compõem as três grandes áreas do 

Departamento Médico (Clínica Médica, Clínica Pediátrica e Clínica Cirúrgica), onde 

cada programa didático será minuciosamente explicado, leia atentamente e consulte 

quantas vezes forem necessários os itens relacionados a seguir e que constituem um 

manual de orientação para o interno, que não tem a pretensão de ser completo, mas 

sim enfático: 

 Sua atividade no HU é supervisionada. Todo caso deve ser discutido e 

toda prescrição assinada por você e pelo médico que lhe prestou 

assistência didática, de forma legível, com a aposição do respectivo 

carimbo. Nenhum paciente deve ser dispensado do PA sem que o 

médico responsável pelo atendimento o veja, em conjunto com você.  

 O HU conta com dois Departamentos: Médico e de Enfermagem, 

autônomos e harmônicos entre si, ambos ligados diretamente à 

Superintendência. 

 Todo documento médico deve ser preenchido da melhor e mais 

completa forma possível, sem, entretanto perder a objetividade e o 

foco principal. Não existem documentos em branco em um hospital. 

Caso o paciente não seja encontrado, por exemplo, no PA, anote: 

“chamei à tantas horas, e o paciente não respondeu”. Todo resultado 

de discussão vai para a ficha ou prontuário: “discuti o caso com tal 

pessoa e ele me disse isso, aquilo e traçou tal conduta”. 

 A adequada apresentação faz parte da prática médica, assim como o 

uniforme concernente a cada Divisão e atividade. Nessa altura do 

Curso, desculpem-nos, não são admitidas algazarras, etc. A postura 

ética correta é desejável. É imprescindível. 

 Auxilie seu colega, para ser auxiliado mais adiante. Mesmo que ele seja 

de outra “panela” ou grupo. O trabalho flui melhor e todos aproveitam 

mais quando isso acontece. Não invente informações. Quando não 

souber um dado diga “não sei”. Quando não houver um exame 

específico diga “não fiz, mas podemos realizá-lo agora”. Informações 

erradas levam a raciocínios errôneos. Entretanto, prepare suas visitas, 

para que tais fatos não ocorram, ou ocorram pouco. 

 Um dos segredos do HU está na relação interno-paciente. Comporte-se 

como o efetivo interno responsável pelo seu paciente. 

 Pergunte, pergunte e pergunte. Questione. Raciocine. Suspeite do 

óbvio. Estude. Faça todas as perguntas que você sempre quis fazer, 

todas, não perca a oportunidade... é o seu último ano supervisionado. 

 Seja pontual. 
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 Ao chegar ao HU, utilize seu crachá USP de identificação em todos os 

acessos do Hospital e refeitório. Deixe-o obrigatoriamente junto à 

lapela. Jamais use o crachá do colega. Caso tenha esquecido seu 

crachá, entre no Hospital pelas portarias do 1º ou 3º andar. Solicite ao 

porteiro que passe o crachá de liberação e digite seu número USP. 

 O Sistema SADT é o Sistema de solicitação de exames. Veja no final 

como ele funciona! 

 

 Departamentos e Divisões Médicas: 

1. Departamento Médico – secretaria localizada no 3º andar  

      Diretor: Prof. Dr. Marcelo Rodrigues Borba 

2. Divisão de Clínica Pediátrica – secretaria localizada no 3º andar 

      Diretor: Dr. Alfredo Elias Gilio 

3. Divisão de Clínica Médica – secretaria localizada no 5º andar 

       Diretor: Dr. Victor Sérgio Kawabata 

4. Divisão de Clínica Obstétrica – secretaria localizada no 4º andar 

Diretora: Profa. Dra. Rossana Pulcineli Vieira Francisco 

5. Divisão de Clínica Cirúrgica – secretaria localizada no 6º andar 

                         Diretor: Prof. Dr. Cornélius Mitteldorf 

6. Divisão de Clínica Ginecológica – secretaria localizada no 4º andar 

(junto a Divisão de Clínica Obstétrica) 

                         Diretor: Prof. Dr. Paulo Francisco Ramos Margarido 

 

 Cada término de estágio é marcado por um fórum de discussão; 

entretanto, não aguarde o término do estágio para apontar falhas que 

corrigidas o melhoram como um todo e para todos. Procure o 

responsável pela Divisão, ou o preceptor, o Diretor Médico, a 

Coordenadoria de Ensino e até mesmo a Superintendência, caso haja 

necessidade. Converse. Dialogue. 

 No final há um calendário do ano para você anotar seus plantões.  
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ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS  

 

1. Utilizar, obrigatoriamente, o crachá USP em todas as dependências do HU, 

fixando-o na lapela, em local visível; 

2. Em caso de extravio, comunicar prontamente à Secretaria da Clínica onde 

você cumpre estágio; 

3. Utilizar a portaria do 1° andar ou 3º andar, tanto para entrar como para sair do 

prédio, obedecendo ao regulamento do Hospital; 

4. Em caso de esquecimento do crachá, a catraca poderá ser liberada pelos 

porteiros, devendo o aluno digitar o Nº USP. 

5. QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO: 

 Acesso ao refeitório mediante registro do crachá, não sendo permitido pular a 

catraca ou entrar pela saída; 

 Utilização do refeitório somente nos dias em que estiver em atividade no HU. 

 A catraca do refeitório será liberada APENAS com AUTORIZAÇÃO da Clínica 

onde cumprem o estágio.  

6. Uso de roupa privativa: 

Atenção esta Ordem de Serviço entrou em vigor desde o dia 01 de setembro de 2011. 

  

Normas sobre o uso de roupa privativa e própria de ambiente hospitalar: 

  

O conjunto privativo de cor verde deverá ser usado, exclusivamente, nos Centros 

Cirúrgico e Obstétrico, com utilização restrita a profissionais atuando nestas unidades e 

com circulação limitada a estes locais, sendo considerada exceção, exclusivamente, 

os casos de acompanhamento e transporte de pacientes; 

  

O conjunto de cor vinho deverá ser utilizado de forma regular nas UTIs Adulto e 

Pediátrica e Hemodiálise, com uso de avental de proteção, quando necessário. Em 

situação de circulação externa à unidade, ressalta-se a necessidade de retirar o 

avental de proteção; 

  

O conjunto de cor petróleo terá utilização opcional nos prontos socorros Adulto e 

Pediátrico e estarão disponíveis com controle de entrega no bolsão, localizado no 1º 

andar do Hospital.  

  

  

****************************** 

Os equipamentos de informática do Hospital Universitário é de uso EXCLUSIVO para 

solicitação e impressão de EXAMES do paciente.  

Não é para uso pessoal. 

 


