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Artigo Especial

O Departamento de Puericultura e Pediatria (DPP) da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo (FMRP-USP) foi pioneiro na sua área, criando 
o primeiro programa de pós-graduação stricto senso na área de 
Pediatria no Brasil, em 1971. O programa capacitou médicos 
pediatras que, em grande parte, se tornaram docentes de 
ensino superior e/ou pesquisadores em diversas instituições 
de todas as regiões do Brasil, particularmente no próprio 
DPP, bem como em outros departamentos da FMRP-USP. 
A seriedade de propósitos e a competência para atingi-los 
permitem que a área de Pediatria obtenha seguidamente 
excelentes níveis em avaliações externas dos programas de 
mestrado e doutorado, recebendo conceito “A” da Capes e, na 
última avaliação realizada no período de 2001-2003, conceito 
6. Por outro lado, também tem atuado com alguns de seus 
docentes no apoio, organização e montagem de programas 
de Pós-Graduação stricto sensu em outras instituições, como 
a Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente do 
Instituto Fernandes Figueira – Fiocruz (coordenado de 1988 
a 1994 por docente deste Departamento) e na Universidade 
Federal de Sergipe (Aracajú) desde 1994, cujo alunado é 
constituído de pediatras, médicos e não-médicos.

Até 2004, somente alunos com formação médica e resi-
dência médica na mesma área eram aceitos no programa de 
Pediatria. Esta restrição existia desde a época da criação do 
programa, quando havia maior compartimentalização dos 
conhecimentos científicos e, no campo clínico, a tomada de 
decisões quanto ao paciente competia quase que exclusiva-
mente ao médico.

Porém, a assistência à saúde da criança e ao adolescente 
vem sendo, cada vez mais, realizada por equipes multidis-
ciplinares, envolvendo, entre outros, médicos pediatras e 
não-pediatras, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, odontólogos, psicólogos, biólogos, 
farmacêuticos, sociólogos e educadores, que atuam tanto 
no ambiente hospitalar quanto nos serviços instalados mais 
próximos da comunidade. Estes diferentes profissionais tam-
bém têm colaborado, além da assistência aos pacientes, com 
projetos de pesquisa desenvolvidos no Hospital das Clínicas 
da FMRP-USP, em setores vinculados ao DPP e em diversas 
atividades de ensino.

Alguns destes profissionais, incluindo estagiários das áreas 
correspondentes, têm potencial para a docência e pesquisa, 
e freqüentemente manifestam-se interessados em receber 
orientação de docentes da área de Pediatria, principalmente 
para melhor atuar com especificidade para o sujeito de seu 
objeto de trabalho (criança/adolescente). Os aprimorandos 
dos laboratórios do Hospital das Clínicas e da FMRP-SP, 
principalmente biomédicos e farmacêuticos-bioquímicos, 
igualmente buscam formação em pós-graduação acadêmica 
ao terminarem o estágio de aprimoramento.

Assim, a tradição do DPP na pesquisa e no ensino, a 
produtividade científica e a reconhecida capacidade na 
formação de mestres e doutores, juntamente com os recur-
sos humanos e materiais que a instituição dispõe, aliados 
ao interesse dos profissionais que lidam com a saúde da 
criança e do adolescente e a intenção dos docentes em 
orientá-los, motivaram a reformulação desse programa. 
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Em maio de 2005, foi aprovada pela USP a modificação 
da Área de Concentração “Pediatria” para a Área de 
Concentração “Saúde da Criança e do Adolescente”, que 
abrange duas opções:
• Opção I – Investigação em Pediatria. Destinada a médicos 

pediatras que, ao cumprirem o Regulamento do Progra-
ma, receberão o título de: mestre ou doutor em Ciências 
Médicas; Área de Concentração: Saúde da Criança e do 
Adolescente; Opção: Investigação em Pediatria.

• Opção II – Investigação em Saúde da Criança e do 
Adolescente. Destinada a médicos não-pediatras e profis-
sionais não-médicos que, ao cumprirem o Regulamento 
do Programa, receberão o título de: mestre ou doutor em 
Ciências Médicas; Área de Concentração: Saúde da Criança 
e do Adolescente; Opção: Investigação em Saúde da Criança 
e do Adolescente.

Características do programa

O ensino de pós-graduação sempre visou à formação de 
profissionais para o exercício da docência e da sistemati-
zação do conhecimento científico, capazes de compreen-
der, gerar e repassar este conhecimento para o ensino e a 
prática de atendimento à criança. Para tanto, atualmente 
o programa conta com um núcleo básico de disciplinas 
de conteúdo doutrinário e de conteúdos metodológicos e 
educacionais, acrescido de um núcleo opcional de formação 
complementar, no qual o aluno vai buscar a especificidade 
de seu campo de pesquisa. No processo de construção do 
ensino de pós-graduação, ocorre integração com outras 
atividades de ensino de graduação do DPP, com pesquisa-
dores e alunos de outros departamentos e de outros grupos 
nacionais e internacionais.

A totalidade do corpo docente exerce as suas atividades 
com vínculo formal com a instituição e em regime de dedi-
cação exclusiva. Todos participam das disciplinas acadêmicas 
e estão vinculados a pelo menos uma linha de pesquisa. O 
processo de credenciamento e recredenciamento de orienta-
dores é dinâmico, tendo sido incluídos nos últimos três anos 
cinco orientadores com estágio de pós-doutorado no exterior 
e linhas de pesquisa definidas, visando a renovação com qua-
lidade de seu corpo docente. Entre os atuais 17 orientadores 
credenciados, sete são pesquisadores do CNPq no programa 
de produtividade em pesquisa, estando cadastrados quatro 
grupos de pesquisa.

As linhas de pesquisa vinculadas à Saúde da Criança e do 
Adolescente atualmente em atividade são: 1. Estudos das 

funções e alterações hormonais; 2. Doenças imunológicas, 
alérgicas e do tecido conjuntivo; 3. Doenças onco-hemato-
lógicas; 4. Gastroenteropatias e hepatopatias; 5. Infecções; 
6. Resposta imunológica à imunização natural ou ativa em 
crianças e em gestantes; 7. Crescimento, desenvolvimento 
físico e nutrição; 8. Estudos epidemiológicos, clínicos e 
laboratoriais da saúde perinatal, da criança, do adolescente 
e do adulto jovem; 9. Estudos clínicos e laboratoriais em 
Medicina Intensiva Pediátrica.

Desde a sua criação em 1971 até maio de 2006, o progra-
ma formou 182 mestres e 98 doutores. Em 2006, conta com 
30 alunos de mestrado (12 com bolsa) e 26 de doutorado 
(14 com bolsa) matriculados.

O programa tem intensificado, nos últimos anos, o inves-
timento em intercâmbios internacionais, que possibilitem 
o desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos com 
instituições estrangeiras, participação de pesquisadores 
externos em disciplinas da pós-graduação, realização de es-
tágios de pós-doutorado e de doutorado-sanduíche de alunos 
vinculados ao programa.

Citam-se os seguintes intercâmbios: 1. University of 
Virginia, USA (doenças alérgicas); 2. Printo (Pediatric 
Rheumatology International Trials Organization) e Projeto 
Alfa, Instituto Gaslini, Universidade de Genova, Genova, 
Itália (reumatologia pediátrica); 3. Department of Public 
Health Sciences, King’s College London, London, UK 
(epidemiologia); 4. Departamento de Nutrición, Univer-
sidad de Chile, Santiago, Chile (nutrição e epidemiologia); 
5. The Wistar Institute, Philadelphia, PA, USA (técnicas 
laboratoriais para CMV); 6. Department of Pediatrics and 
Microbiology, University of Alabama at Birmingham, USA 
(infecção congênita por CMV); 7. Universidade de Toronto, 
Canadá (técnicas laboratoriais); 8. National Institutes of 
Child Health and Human Development (NICHD) Interna-
tional Initiative (NISDI) and Pediatric Aids Clinical Trials 
Group (PACTG) (estudos de HIV/Aids); 9. Universidade 
Milano/Bicocca, Monza, Itália (doença residual mínima em 
LLA); 10. International Atomic Energy Agency – Viena 
– Austria (composição corpórea de recém-nascidos PIG); 
11. University of London, UK, Department of Endocri-
nology, St. Bartholomew’s Hospital (estudos do eixo GH-
IGF); 12. University of Toronto (citogenética molecular 
em tumores sólidos).

O mesmo empenho tem sido feito em relação aos intercâm-
bios nacionais: 1. Grupo Brasileiro de Tratamento de Leucemia 
Infantil; 2. Grupo Cooperativo Brasileiro de Tratamento de 
Tumores de Células Germinativas; 3. Grupo Brasileiro de 
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Mielodisplasia; 4. Grupo Cooperativo Brasileiro de Tratamen-
to de Tumor de Wilms; 5. Rede Brasileira de Neonatologia; 
6. Projeto Butantã; 7. Instituto de Ciências Biológicas da 
USP; 8. Unifesp – Escola Paulista de Medicina; 9. Fiocruz 
– Laboratório de Virologia Molecular; 10. Instituto de Ciências 
Biológicas da USP; 11. Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da USP, Ribeirão Preto; 12. Departamento de Saúde Pública 
UFMA; 13. Departamento de Pediatria e Puericultura da Fa-
culdade de Medicina da UFRGS; 14. Hospital de Reabilitação 
de Anomalias Craniofaciais da USP, Bauru, SP; 15. Departa-
mento de Neurologia da FM-USP e Serviço de Reumatologia 
Pediátrica do Instituto da Criança da USP; 16. Disciplina de 
Reumatologia da Unifesp. O Programa foi contemplado em 
2004 com auxílio financeiro do CNPq, por meio do Programa 
de Ciência e Tecnologia em Infra-estrutura (CT-Infra), e com 
auxílio financeiro da Capes em 2006, por meio do Programa 
Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad), ambos em con-
junto com a Universidade Federal de Sergipe.

Esse conjunto de atividades tem possibilitado ao programa 
aumentar de modo consistente, nos últimos 10 anos, a sua 
produção científica em termos de artigos publicados, prin-
cipalmente em periódicos de circulação internacional, como 
demonstrado na Figura 1.
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Figura 1 – Artigos completos publicados em periódicos nos 
últimos 10 anos
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