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ciNQUeNteNÁrio

Santa casa em cinco décadas
A 7ª melhor faculdade 
do País e a 1ª entre 
as  particulares

ADRIANE PANCoTTo

A Irmandade de Santa Casa de Miseri-
córdia de São Paulo, de origem por-
tuguesa, passou a hospital quando 

começou a tratar doentes, antes de ocupar o 
prédio que está há 128 anos, no bairro de Santa 
Cecília. Os primeiros alunos e professores por 
lá foram os da Faculdade de Medicina da USP 
e da Unifesp. Ao saírem, deixaram uma lacuna 
na rotina do hospital e percebeu-se declínio no 
atendimento aos pacientes. 

O cenário durou anos e, em 1962, decidiu-se 
pela fundação da Faculdade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São Paulo. Em 24 de maio 
do ano seguinte, a primeira aula foi ministrada. 

“Quando cheguei aqui, em 63, tínhamos ape-
nas salas de enfermaria. A aula era na vizinha 
Escola de Enfermaria São José”, recorda o or-
topedista Osmar Pedro Arbix Camargo, criador 
do Centro Acadêmico e atual coordenador dos 
cursos de graduação.

 “Desde o início buscou-se uma linha moder-
na de gestão, sem cátedras e com o aluno indo 
às enfermarias já no 1º ano”, diz o cirurgião An-
tônio José Gonçalves, na entidade desde 1970 e 
diretor do Departamento Cirurgia. 

Esse modelo, aliás, foi divisor de águas 
para o otorrino Leonardo da Silva, diretor 
adjunto de Comunicações da APM. “Nosso 
aluno convive com pacientes muito caren-
tes e isso faz toda a diferença na formação 
profissional e pessoal. De estudante passei a 
professor, sempre fiel ao princípio de atender 
a todos que batem à nossa porta.”

Da 4ª turma, o clínico Valdir Golin, atual dire-
tor da faculdade, vê na tradição um diferencial. 
“Hoje, temos um arsenal de equipamentos, que 
mesmo importantes, não substituem o contato 
com o paciente. Antigamente, o exame clínico 
e a anamnese eram as ferramentas do médico, 
e a Santa Casa preserva isso”. 

Para Murilo Rezende Melo, patologista clíni-
co, diretor de Patrimônio e Finanças da APM, 
ex-aluno e professor de Biologia Molecular 
da faculdade, o clima acolhedor é marcante. 
“Você passa pelos corredores e percebe como 
as pessoas são cordiais, te tratam bem. É como 
se fosse realmente uma família.” 

Renato Azevedo, presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Pau-
lo, acrescenta: “Levo também o consistente 
aprendizado de respeito aos pacientes, ética 
e cidadania”.

Ao longo dos anos, a FCMSC SP passou a ofe-
recer cursos de mestrado e doutorado, e gradu-
ação em Enfermagem e Fonoaudiologia. 

“Falo sem receio algum de que é uma das fa-
culdades mais importantes do país. Sinto muito 
orgulho de ter ‘nascido lá’ e hoje, ser o diretor 
do curso de Medicina”, diz o otorrinolaringolo-
gista José Eduardo Lutaif Dolci.

o Que Vem por aÍ...
O curso de Tecnologia em Radiologia e a 

inauguração, em 2013, do prédio que abrigará a 
faculdade. “Também estamos nos adequando 
às normas da CAPES. Em 2012, inauguramos o 
Centro de Pesquisas, para nos consolidarmos 
na área”, relata Gonçalves. A Santa Casa tam-
bém integra um grupo técnico que apura os 
benefícios da videocirurgia avançada, ao lado 
do Ministério da Saúde. “Podemos fornecer 
subsídios para o estudo, avaliando custos, re-
sultados e efi ciência”.


