Prefácio da 1ª Edição

Prezado(a) leitor(a),
É com grande entusiasmo que trazemos, à luz da ciência, a 1ª Edição da Revista
Eletrônica em Saúde (RES), periódico eletrônico das Faculdades de Ciências da Saúde do
Centro Universitário Municipal de Franca/SP, o Uni-FACEF.
Em 1949, o Uni-FACEF era o instituto isolado de ensino superior mais antigo do Estado
de São Paulo, tendo sido criado, com a instalação do ‘Instituto Francano de Ensino’.
Em 21 de abril de 1951, o Conselho Nacional de Educação autorizou o funcionamento
da Faculdade de Ciências Econômicas de Franca. No ano de 1966, a Faculdade foi
transformada em autarquia municipal, com base nas leis nº 1143/63 e 1452/66,
oportunidade em que se concedeu a mais ampla autonomia administrativa, financeira,
didático-pedagógica, para que pudesse alcançar seus fins, com a consolidação do ensino
superior no Município.
A transformação do Instituto Isolado de Ensino Superior, no Centro Universitário
Municipal de Franca, ocorreu no ano de 2004, por meio da Portaria CEE/GP nº 104/04,
de 29/06/04, do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.
A experiência adquirida ao longo desta jornada, formando profissionais altamente
qualificados e prestando inestimáveis serviços à comunidade, credenciou o Centro
Universitário Municipal de Franca a galgar os degraus necessários e vitais, objetivando
a excelência do ensino ofertado.
Os objetivos propostos, quando do credenciamento do Centro Universitário, continuam
vivos, pois a cidade, a região e o país, este na qualidade de emergente, devem encontrar,
nos projetos da área de educação, os verdadeiros aliados para a resolução de questões
de cidadania e desenvolvimento.
Como qualquer organização, o Centro Universitário Municipal de Franca tem como
objetivo satisfazer as necessidades da comunidade em que se insere, prestando serviços
de ensino, iniciação científica, pesquisa de pós-graduação – de docentes e discentes - e
extensão, todos com alto padrão de qualidade, atendendo aos futuros profissionais e
preparando-os para o mercado de trabalho.
Para tanto, necessita continuar com o modelo inovador de gestão, organizado
academicamente na forma de Centro Universitário, para a contínua busca da melhoria
da qualidade, nos campos do ensino, da pesquisa e da extensão.

O Centro Universitário Municipal de Franca tem por missão: “Construir e difundir o
conhecimento, contribuindo para formação do ser humano, a fim de que ele exerça o
seu papel na sociedade com ética e cidadania”.
Assim, o Curso de Medicina do Centro Universitário Municipal de Franca comprometese com as novas prerrogativas apontadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais,
voltadas para a formação de profissionais comprometidos com o planejamento
participativo e integrado, orientado por problemas e necessidades em saúde, com a
constituição de ações para a promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação em
saúde. Além disso, o Curso responde a uma perspectiva de política de
formação/educação/informação permanente e de qualidade, pautada pela
humanização e ampliação da resolubilidade na produção de serviços de saúde. O Curso
de Medicina, seguindo as diretrizes em prática no Centro Universitário Municipal de
Franca, deverá, em espaço mais curto possível, realizar pesquisa em saúde individual e
coletiva, em gestão de serviços e sistemas de saúde e em práticas pedagógicas
inovadoras, contribuindo para a intercomplementariedade do ensino de Graduação com
a Pós-Graduação (e também com a Educação Básica).
O Centro Universitário Municipal de Franca pretende contribuir na construção e
aprimoramento do SUS do município de Franca, aproveitando a capacidade instalada da
rede de serviços complementada, pela utilização dos hospitais e/ou das unidades
assistenciais especializadas, funcionalmente integradas ao SUS. A diversificação de
cenários de prática de ensino, embora com ênfase na atenção primária e na estratégia
do Programa de Saúde da Família, deve contribuir para o entendimento mais adequado
do sistema de referência e contrareferência, essencial para a atenção à saúde com
qualidade e resolubilidade. O conhecimento e a experiência vivenciada na rede de
cuidados progressivos de saúde do município de Franca pelo aluno, desde a sua chegada
à Escola, na Atenção Primária à Saúde, de modo particular, permitirão a plena inserção
profissional no futuro, habilitando-o a reconhecer a determinação social do processo
saúde-adoecimento, o enfoque do cuidado, as necessidades, fluxos e o papel do serviço
para a promoção e manutenção da saúde da população.
Tendo em vista o contexto, em 2019, um grupo de estudantes de Medicina, discentes
da segunda turma, reuniram-se com uma equipe de professores para organizar o
primeiro Congresso Médico Estudantil de Franca (COMEF), que trouxe mais de 500
participantes internos e externos, entre ouvintes e palestrantes para o Centro
Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF), durante 3 dias, com atividades teóricopráticas, seminários, mesas redondas, centro de simulação, apresentações orais de
trabalhos científicos e atividades culturais.
Este movimento científico cultural foi um grande marco na história do Curso de
Medicina do Uni-FACEF, e a partir deste evento, iniciou-se o pensamento entre os

docentes e a Reitoria para constituição de um periódico das Faculdades de Ciências da
Saúde do Uni-FACEF.

A Revista Eletrônica em Saúde (RES) é a revista oficial dos Cursos da Área da Saúde do
Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF). É uma publicação inicialmente
anual, que tem como objetivo registrar os avanços científicos em ciências da saúde,
desenvolvimento e aprimoramento de novas técnicas cirúrgicas, desenvolvimento /
aperfeiçoamento de dispositivos médicos e promover estudos realizados pela
comunidade científica em geral. Artigos submetidos para publicação na RES devem estar
relacionados a tópicos relacionados às ciências básicas, clínica, cirurgia e áreas
associadas.
O objetivo da RES é permitir mais espaço para que os discentes de todo o país, possam
difundir o conhecimento científico e a pesquisa, publicar artigos relativos a diferentes
áreas das ciências da saúde, incluindo novas investigações, experimentos e estudos que
contribuam para o desenvolvimento e melhoria da saúde humana.
A Revista publicará as seguintes categorias de artigos: editoriais, artigos originais, artigos
de revisão, cartas ao editor, comunicação científica, nota técnica, educação, bioética,
relatos de caso e artigos especiais. Narrativas acadêmicas não científicas com valor de
metacognição, para o aprendizado também serão aceitas. Artigos para fins publicitários
ou comerciais não serão aceitos. Os autores são responsáveis pelo conteúdo e pelas
informações contidas em seus manuscritos.
Esta revista oferece acesso gratuito e imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio
de que disponibilizar conhecimento científico gratuito ao público proporciona maior
democratização do conhecimento mundial.
Com esta apresentação, divulgamos a 1ª Edição da RES, composta por artigos
submetidos ao COMEF 2019, de forma comemorativa e incentivadora à pesquisa
científica.
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