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O Programa Jovem Doutor SP é uma ação de difusão de conhecimento em saúde que
aproxima universidade e comunidade. O Programa originário foi criado em 2007 pelo Prof. Dr.
Chao  Lung  Wen,  chefe  da  Disciplina  de  Telemedicina  do  Departamento  de  Patologia  da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e recebeu 8 prêmios neste período,
inclusive 2ª colocação no Prêmio Jovem Cientista do CNPq/2008, quando o eixo foi Educação
para reduzir as desigualdades sociais e 1ª colocação nos Prêmios do Dr. Cidadão e Prêmio
Saúde da Editora Abril

Ao contrário do que o nome Jovem Doutor SP sugere, não significa o jovem médico,
mas conota o jovem com um bom conhecimento em assunto específico que possa ajudar uma
comunidade. O Programa Jovem Doutor SP é uma atividade multiprofissional, a qual utiliza
recursos de Telemedicina, de educação interativa e do Homem Virtual,  com o propósito de
incentivar  os  estudantes  dos  ensinos  fundamental/médio,  monitores  de  telecentros  e
profissionais  das  unidades  básicas  de  saúde  (UBS)  e  estudantes  das  universidades  a
realizarem trabalhos cooperados com objetivo de promover a saúde e melhor a qualidade de
vida de comunidades necessitadas através de uma ação sustentada.

Trata-se  de  uma  oportunidade  de  exercício  de  cidadania,  atividade  de  extensão
universitária e de iniciação científica,  com aplicação prática dos conhecimentos obtidos em
salas de aulas, sob a orientação dos professores. Proporciona aos alunos do ensino superior a
compreensão  das  características  da  atenção  básica  em  saúde  e  das  necessidades  das
comunidades. A partir da interação com estudantes de outras profissões é possível promover a
saúde global das comunidades selecionadas. Para os alunos dos ensinos fundamental/médio,
o Programa Jovem Doutor SP representa uma chance de inclusão digital e de aprendizado
sobre  saúde,  por  meio  de  Cursos  de  Extensão  Universitária.  Também  possibilita  o
desenvolvimento de um papel social na sua própria comunidade, integração com as unidades
básicas de saúde da sua região e promoção do conhecimento da infraestrutura de saúde da
cidade.

O Programa Jovem Doutor SP é uma ação da universidade para a sociedade, a qual
estabelece  um  processo  de  compromisso  social  em  diversas  regiões  e  segmentos
profissionais. As temáticas abordadas são selecionadas e implementadas de acordo com as
necessidades das comunidades (de  acordo  com as  prioridades locais),  criando  um elo  de
responsabilidade e motivação.

Para que se promova a sustentabilidade, na implantação das ações sempre há o forte
incentivo para o envolvimento das Secretarias de Educação e de Saúde dos municípios. Entre
as ferramentas empregadas no projeto estão: Homem Virtual, vídeos educacionais (Geração
Saúde do MEC ou vídeos desenvolvidos pelos alunos), educação a distância, webconferência,
rede social baseada na internet e ambulatório virtual.

O  envolvimento  da  força  estudantil  é  uma  iniciativa  importante,  pois  além  dela
representar  um grande contingente  de potenciais  profissionais  que  podem ser  qualificados
rapidamente, sua participação em uma ação para promoção do bem-estar social é uma das
oportunidades que o governo proporcionaria para a formação de futuros cidadãos.

O Programa originário foi implementado nos municípios de Santos - SP, Tatuí - SP,
Parintins - AM, Manaus - AM, Bauru - SP, e Balneário Camboriú - SC, e é um dos projetos
oficiais da Comissão de Cultura e Extensão (CCEx) da FMUSP

O Programa Jovem Doutor  SP é  importante  meio  para  orientação  e  promoção de
autocuidados em saúde dos adolescentes, que poderá abordar os seguintes temas:



Neurociência  e  Ciberbullying   Vírus  e  Bactérias   Prevenção  de  Dengue  e  Febre
Amarela Vacinação  Infecções Sexualmente Transmissíveis  Etiqueta Respiratória e Covid19
Higienização  das  Mãos   Saúde  Nutricional   Saúde  Oral   Álcool,  Drogas  e  Tabagismo
Puberdade  Acne  Gravidez na Adolescência  Métodos Contraceptivos Estudantes educadores
de  Santos  e  Balneário  Camboriú  estudaram  na  plataforma  Inovalab  Jovem  Doutor,  onde
tiveram acesso ao conteúdo do tema Alertas a Riscos de Saúde Mental decorrente do uso de
redes sociais e smartphones.

Esse Programa permite:

Promover  o  desenvolvimento  social  cidadão   Promover  a  preservação  do  Meio
Ambiente   Auxílio  na  forma  os  valores  sociais  do  futuro  cidadão   Aproximação  de
Universidades e as comunidades  Incentivar o aprendizado sobre a atenção primária  formação
de espaço de ciência em saúde nas escolas ou no município

Utilizando-se as facilidades tecnológicas atuais, é possível desenvolver um modelo de
relacionamento entre estudantes e profissionais de saúde com a população, potencializando
uma dinâmica na qual o enfoque seja a promoção de educação em saúde com estímulo à
qualidade de vida, através de uma abordagem mais contextualizada e humanizada. Com isto,
poderá ser criado um encadeamento de trabalho Cadeia Produtiva de Saúde, que gere ciclos
positivos na promoção da saúde e do bem-estar de uma comunidade, reduzindo os custos com
cobertura de tratamento de doenças e, assim, desenvolver a identidade de que a Saúde nas
Escolas incorpora a estratégia de promoção de qualidade de vida, com redução de riscos a
doenças.

Possibilitar aos alunos a utilização dos objetos de aprendizagem (Homem Virtual), a
formação de comunidades virtuais para discutirem os assuntos sob a orientação de um tutor e
a organização de atividades nas suas comunidades são aspectos considerados neste projeto.
Essa perspectiva aumentará a interação dos participantes com os assuntos abordados, o grau
de motivação e proporcionará a vivência dos conteúdos por meio dos recursos de comunicação
que, por sua vez, poderá promover a aprendizagem que levará a uma mudança relativamente
permanente no comportamento que resulta da experiência.

Além de desenvolver a curiosidade, observação, associação de ideias, pesquisas e
reflexões, atitudes e expressões (comunicação).

Neste  contexto,  o  presente  PL  permite  trazer  aos  alunos  um conteúdo  distinto  do
tradicional,  inovando  através  de  recursos  tecnológicos  para  educação,  a  promoção  do
desenvolvimento social, preservação do meio ambiente e a inclusão digital,  possibilitando a
implementação de um dos melhores modelos educacionais mundiais (Phenomenon Learning).

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/08/2021, p. 89

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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