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TESE : Representatividade para a Diretora de Enfermagem do HU / 

UNIFESP 

 

Introdução 

 

O Hospital Universitário da UNIFESP 

 

O Hospital Universitário da UNIFESP Hospital São Paulo é o principal 

campo de ensino teórico-prático e de pesquisas para cursos de graduação e 

pós-graduação da área de saúde da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). O HSP HU da UNIFESP está entre os 50 hospitais universitários 

federais do país, faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS), integrando os 18 

hospitais universitários federais da região sudeste que foram reconhecidos 

pelos Ministérios da Saúde e da Educação. 

Como hospital universitário, alberga 87 programas de residência da 

UNIFESP. Um hospital de ensino com muitos dos melhores programas de pós-

graduação do Brasil, desempenhando funções de pesquisa e complementação 

profissional, alguns deles considerados pela Capes e por outras agências de 

fomento como os melhores do mundo. É também elemento-chave que 

congrega e coordena várias outras instituições que complementam suas 

atividades, estabelecendo parcerias extremamente efetivas em segmentos 

específicos. Atende à grande demanda de pacientes que necessitam de novos 

serviços. Ao lado de uma intensa atividade assistencial, destaca-se também 

pela vasta produção científica, que o qualifica como uma instituição de 

excelência, tanto no cenário nacional quanto no internacional. 



A instituição atende a todas as especialidades de saúde, com vocação 

para procedimentos de alta complexidade. Mensalmente, são realizadas mais 

de 90 mil consultas, 2.600 internações, 1.600 cirurgias e cerca de 290 mil 

exames laboratoriais. Diariamente, são atendidos cerca de 4 mil pacientes 

ambulatoriais e mil nos serviços de pronto-socorro e pronto atendimento. Sua 

representatividade para os gestores estadual e municipal a torna responsável, 

na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área que abrange mais de 5 

milhões de habitantes, além de atender pacientes de outros estados. 

O Hospital Universitário tem como missão a prestação de assistência à 

saúde à população brasileira, por meio do Sistema Único de Saúde, e a 

formação de recursos humanos, que são imprescindíveis e contribuem para a 

qualidade do próprio SUS. 

 

 

A Diretoria de Enfermagem do Hospital Universitário 

 

A Diretoria de Enfermagem é a instância máxima administrativa na 

organização da Enfermagem. Está  vinculada à Diretoria do Hospital 

Universitário da UNIFESP e é responsável por definir a filosofia, a política, as 

diretrizes sendo responsável ainda, pelo planejamento, coordenação e 

avaliação  da assistência de enfermagem em todas as áreas de atendimento 

da clientela em unidades de internação, ambulatoriais e de emergência do HU, 

sob sua responsabilidade.  

A assistência à saúde da população, com base nas políticas nacionais 

de saúde e educação, bem como nas diretrizes estabelecidas pela 

Universidade, pelo Hospital Universitário e pela Escola de Enfermagem 

constituem os pressupostos que norteiam o delineamento dos objetivos e 

valores da Diretiria de Enfermagem.  

Em virtude da competência técnica e ético -política do corpo de 

enfermagem, nas áreas de assistência, ensino teórico-prático, pesquisa e 

gerenciamento a Diretoria de Enfermagem participa de do ensino teórico-

prático e de pesquisas do curso de graduação e pós-graduação da Escola de 



Enfermagem da Universidade federal de São Paulo (UNIFESP). A Diretoria de 

enfermagem tem destaque preponderante para a consecução dos objetivos da 

instituição. 

A Diretoria de Enfermagem tem por Missão proporcionar condições para 

a assistência de enfermagem de excelência em todos os níveis de 

complexidade, formar  recursos humanos e gerar pesquisas que colaborem 

com melhorias na prática clínica.  

A Diretoria de Enfermagem tem por Visão ser referência para os 

clientes, colaboradores e alunos pelo seu comprometimento na busca de 

excelência dos serviços prestados e investimentos na qualidade com as 

relações humanas. Tem como Valores: o  respeito às pessoas, inclusão, 

eficiência, qualidade de vida, segurança em todos os níveis,  humanização, 

ética e educação / aprendizagem. 

.  

Alguns dos principais problemas são: 

 

1- Ausência de representatividade da Diretoria de Enfermagem no Conselho 

Gestor; 

2- Ausência de representatividade da Diretoria de Enfermagem no 

Congregação da Escola Paulista de Enfermagem; 

3- Pouca  autonomia no âmbito da Diretoria de Enfermagem; 

4- Pouca  visibilidade da Diretoria de Enfermagem. 

 

Algumas conseqüências: 

 

1 - Insegurança administrativa;  

2 – Ausência de participação em decisões que afetam diretamente a Diretoria 

de Enfermagem e sua equipe;  

3 - Processo decisório lento, desarticulado e ineficiente; 

4- Fragilidade do elo entre ensino-assistência na busca da excelência da 

assistência de enfermagem; 

5- Dificuldades na conquista de espaços administrativos;  

6-  Conflitos gerados pela centralização do poder decisório; 



7- Falta de envolvimento de Docentes de Enfermagem nos problemas do HU 

em relação às dificuldades que tem os enfermeiros de exercer a plenitude da 

profissão; 

8- Pouca contribuição dos docentes da EPE para a ampliação do conhecimento 

técnico-científico dos profissionais da enfermagem do HU; 

9- Falta de políticas para distribuição de vagas para diferentes cursos na EPE; 

10- Dificuldade na integração dos interesses da academia e da assistência. 

 

 

Proposta 

 

Participação efetiva da Diretora de Enfermagem do HU no Conselho Gestor do 

Hospital  e na Congregação da Escola Paulista de Enfermagem. 

 

1. Alterações e inclusões no Regimento da Unifesp que possibilite a 

inclusão da Diretora de Enfermagem como membro efetivo no Conselho 

Gestor. 

2. Alterações e inclusões no Regimento da EPE que possibilite a inclusão 

da Diretora de Enfermagem como membro efetivo na Congregação. 

 

Conclusão 

 

Se faz necessária a participação plena e efetiva da Diretoria de Enfermagem 

do Hospital Universitário tanto no Conselho Gestor do HU, quanto na 

Congregação da Escola Paulista de Enfermagem com assento garantido voz e 

voto, para  garantir a participação nos  processos decisórios de forma 

articulada e eficiente. Fortalecer o elo entre ensino-assistência na busca da 

excelência da assistência de enfermagem e conseqüentemente envolver o 

docentes de Enfermagem nos problemas do HU e na ampliação do 

conhecimento técnico-científico dos profissionais da enfermagem do HU. 
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