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ENTREVISTA
Professora Dra. Lucila Amaral Carneiro Vianna

entrevista  

“Queremos que o Poder Público compre o 
prédio para que a Escola permaneça onde está”

E
m meio ao imbróglio em relação ao repasse de verbas 
do Governo Federal por meio do programa Rehuf 
(ver no quadro ao lado), um outro impasse está ocor-
rendo em uma das principais escolas de enfermagem 
do estado de São Paulo.

Um movimento que une professores, funcionários, ex-alunos e 
alunos da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp está lutando 
pela regularização do prédio onde está instalada a Escola, como pa-
trimônio público, para continuar a desenvolver suas atividades em 
prol da Enfermagem. 

Em entrevista para a Enfermagem em Revista (eR), a Professo-
ra Dra. Lucila Amaral Carneiro Vianna, diretora da Escola Paulista 
de Enfermagem (EPE) da Universidade Federal de São Paulo relata 
a luta do Movimento que reúne professores, alunos e funcionários 
públicos da UNIFESP em Defesa da EPE.

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo (1972), mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo (1982), doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (1990) e Livre Docente em Enfermagem de Saúde Pública pela UNIFESP 
(1996). Atualmente Professora Titular e Diretora da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo.
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enfermagemRevista - Qual a situação atual?
Professora Dra. Lucila Amaral Carneiro Vianna: A Es-
cola Paulista de Enfermagem (EPE) é uma unidade uni-
versitária da Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP), mas ela foi fundada pela Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da Medicina (SPDM),  por um grupo 
de médicos que fundou e financiou a Escola Paulista de 
Medicina (EPM);  eles ganharam uma chácara, por do-
ação foi particular, nos terrenos onde estão a EPM e o 
Hospital São Paulo,
Para ter uma Escola de Medicina ideal, tinha que ter um 
Hospital; pra ter uma hospital de excelência, tinha que 
ter uma enfermagem de excelência, então em 1939 cria-
ram a EPE, e ao criar a EPE, eles construíram um prédio 
no terreno doado pela Prefeitura, em frente ao Hospital. 
Esse primeiro prédio foi o alojamento das enfermeiras, 
e das estudantes de enfermagem e a Escola era dentro 
do Hospital, depois ele foi deixando de ser residência 
e virando uma Escola, isto desde 1972. A construção, 
a instalação e a manutenção do prédio sempre foram 
com o dinheiro público, sendo mantida atualmente 
pela Unifesp.

eR - Qual a reivindicação do Movimento em relação 
a Escola?
Vianna: O Movimento quer que a Universidade ou o 
Poder Público compre esse prédio, porque em deter-
minado momento da história a SPDM, apesar de ser 
presidida por professores da EPM e nós da Enfermagem 
fazemos parte do Conselho da SPDM, não representa os 
interesses públicos da Escola em prol da Enfermagem, 
ela é uma entidade privada. O próprio Governo Federal 
e o Tribunal de Contas da União (TCU) obrigaram estas 
entidades a terem estatutos separados.
Hoje a SPDM é um ente privado, e o que nós queremos é 
que a Unifesp adquirisse esse imóvel junto a SPDM, por 
usucapião, ou que intervenha junto ao Ministério Pú-
blico ou ao Ministério da Saúde para comprar o prédio 
para a Escola de Enfermagem permanecer onde está.
Em diversas vezes solicitamos junto à reitoria e direção 
de campus que o prédio se tornasse, oficialmente, um 
espaço público da Unifesp para a Escola Paulista de En-
fermagem e não obtivemos sucesso.

A Escola Paulista de Enfermagem (EPE) da Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp), foi criada em 1939, 
e tem sede em São Paulo na Rua Napoleão de Barros, 
754, na Vila Clementino, desde 1960. Há 73 anos man-
tém a excelência do ensino, pesquisa e extensão e for-
ma enfermeiros e enfermeiras para o cenário nacional. 
O curso é de período integral, são 350 alunos de gra-
duação e 150 alunos de pós-graduação, em convênios 
com outros estados e nota 5 na CAPES. O ciclo básico do 
curso de Enfermagem tem matérias em comum com o 
curso de Medicina da UNIFESP.

O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (Rehuf) foi criado no início de 

2010 para dar suporte aos hospitais universitários do 

País, que apresentavam dificuldades financeiras. Com 

verbas gradativas repassadas em parceria pelos Mi-

nistérios da Saúde e da Educação, o programa liberou 

R$ 300 milhões no primeiro ano e ampliou para R$ 500 

milhões no ano passado, distribuídos em três parcelas. 

Hospitais que cumprirem as metas determinadas pelo 

governo têm direito a um valor de repasse maior.

Professora Dra.  Lucila Amaral Carneiro Vianna.
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eR - E a relação com a SPDM, como está?
VIanna: A SPDM não nos pressionou, mas sabemos que mais cedo ou mais tar-
de eles vão querer o imóvel, é o terreno que eles têm onde está a EPE, inclusive 
o prédio já foi dado como garantia de pagamento de dívidas algumas vezes, 
então é uma situação delicada permanente para a Escola.
Até 1977, a SPDM era a mantenedora da EPM e do Hospital São Paulo. Com 
a criação da Unifesp, então uma autarquia pública, e a EPE passou a ser um 
departamento da EPM e o Hospital São Paulo ficou com a SPDM, que sempre 
teve uma ligação muito grande, não só pelo atendimento ao SUS, mas a SPDM 
sempre foi gerenciada por professores da Medicina e a Enfermagem faz parte 
do Conselho. Hoje, a parte que atende ao SUS a SPDM foi obrigada a ceder à 
Unifesp para receber o Rehuf, transformando parte do Hospital São Paulo em 
Hospital Universitário. 

eR - Como a Escola está integrada às rotinas do Hospital São Paulo?
Vianna: A EPE fica em frente ao Hospital São Paulo, os professores e alunos saem 
da Escola, atravessam a rua e já estão lá [no Hospital]. É nosso campo de estágio, 
a direção de Enfermagem e várias atividades em laboratório são realizadas dentro 
dessa integração entre a Escola e o Hospital, temos uma professora que dirige a 
Enfermagem do Hospital e atua também no Conselho de Integração da EPE. Parti-
cipamos do UNA-SUS – no primeiro ano formamos 800 pessoas, no segundo 1.500, 
e já vamos para o terceiro ano. Nossas rotinas estão interligadas e essa relação é 
um patrimônio público que a Enfermagem e a população tem que ter asseguradas.

O Sistema Universidade 
Aberta do Sistema Único 
de Saúde - UNA-SUS foi 
criado com a finalidade de 
atender às necessidades de 
capacitação e educação 
permanente dos trabalha-
dores do Sistema Único de 
Saúde - SUS, por meio do 
desenvolvimento da mo-
dalidade de educação a 
distância na área da saúde, 
cursos de pós-graduação e 
de extensão universitária. 
Com foco na qualidade 
didático-pedagógica, a 
UNA-SUS tem como fina-
lidade atender às neces-
sidades de capacitação e 
educação permanente dos 
trabalhadores do Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

Corpo docente da UNIFESP reunido com o presidente do COREN-SP na sede do Conselho.
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