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O Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São 
Paulo divulgou, dias atrás, 
os resultados do Exame do 
Cremesp, que a partir desse ano 
se tornou obrigatório a todos 
os formandos de Medicina. 
Entre 2.411 participantes, 
formados em escolas médicas 
do Estado de São Paulo, 54,5% 

foram reprovados no Exame 
do Cremesp, pois acertaram menos de 60% da prova, ou seja, 
menos de 71 das 120 questões. É certo que Exame do Cremesp 
chama a atenção para deficiências na formação dos estudantes 
em campos essenciais do conhecimento médico. Mostra o baixo 
índice de acertos em Saúde Mental (média de 41% de acertos), 
Saúde Pública (46,1%), Clínica Médica (53,1%) e Ginecologia 
(55,4%) e indica que a abertura indiscriminada de novos cursos 
de medicina sem o mínimo necessário para que sejam ao menos 
razoáveis transformou muitos vestibulares em roleta russa.

Temos escolas sem professores capacitados, com grade 
curricular e modelo pedagógico questionáveis, sem hospital-
escola e com muitos outros problemas. Assim fica impossível 
formar um bom médico. Em nossa profissão o contato com o 
paciente é tudo. É imprescindível gostar de gente, conhecer o 
doente, entendê-lo e compreender a raiz de sua enfermidade. 
Quem não é possuidor dessas qualidades, não tem a menor 
condição de ser médico, mesmo recebendo boa formação 
teórica. 

A questão é que, muitas vezes, nem essa base teórica 
necessária os acadêmicos recebem em algumas faculdades de 
medicina do país. É por isso, aliás, que o Conselho Regional de 
Medicina acaba de tornar obrigatório, por meio da resolução 
239/2012, o Exame do Cremesp como novo instrumento de 
avaliação da formação dos profissionais recém-graduados. 

Considero iniciativa bastante louvável, mas é preciso 
atentar para alguns aspectos. Uma prova que avalia apenas 
o conhecimento cognitivo e teórico do recém-formado 
acaba sendo incompleta, pecando por não verificar aspectos 

fundamentais para o exercício da medicina, que são a relação 
médico-paciente, o humanismo à beira do leito, as habilidades, 
ética e atitudes características da profissão médica. 

Alunos que decoram livros ou têm a possibilidade de estudar 
em cursinhos, poderão tirar nota bastante elevada, mas sem ter a 
menor noção de como abordar o paciente, praticar a anamnese, 
realizar exame físico ou mesmo dar notícia desagradável ao 
doente e sua família. Tudo isso deixa de ser avaliado quando se 
faz um exame puramente teórico. 

Exatamente por esses motivos é que, quando estive à frente 
do Departamento de Residência e Projetos Especiais na Saúde 
da Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, 
instituímos a prova prática no exame de Residência Médica, que 
foi um grande diferencial. Esta prova do Cremesp pode não ser 
uma ferramenta fiel de aferição da qualidade do ensino, uma 
vez que o exame não é obrigatório.

Vale registrar que a nova resolução do Conselho paulista 
não impede a prática da medicina. Para a obtenção do registro 
somente é necessário apenas apresentar o comprovante de que 
realizou a prova, independente da nota obtida. Quer dizer: os 
profissionais mal formados sairão exercendo a profissão sem a 
competência necessária.  

Portanto, não me canso de repetir que para ser médico é 
preciso um certo sexto sentido para intuir como está a saúde 
do paciente olhando em seu olho, pegando em suas mãos. 
No exercício desta atividade, não há quem confira as decisões 
tomadas. Ninguém revisa a conduta do cirurgião que está 
com o abdome aberto, assim como ninguém confere a receita 
que o paciente leva ao sair do consultório médico. Sinal da 
responsabilidade deste profissional, que não se encerra com a 
saída do doente.

É uma área em que há necessidade primordial de vocação. 
Nesse sentido, não basta apenas conhecimento para passar no 
vestibular ou concluir o curso de graduação em medicina. O ideal 
seria que cada um dos candidatos fosse avaliado por um exame 
psicotécnico que selecionasse, não só aquele que sabe mais, 
aquele que possui as características exigidas pela profissão. Se 
assim o for, estaremos de fato buscando salvaguardar a saúde e 
a vida dos cidadãos brasileiros.
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Editorial

Os artigos assinados não refletem 
necessariamente a opinião da SBCM.

Considerações sobre a prova do Cremesp 

Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
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Antonio Carlos Lopes recebe presidente do 
Conselho Federal de Medicina

No último dia 14 de novembro, o 
presidente do Conselho Federal de Me-
dicina, Dr. Roberto D’Ávila, e o Coorde-
nador da Câmara Técnica de Urgência 
e Emergência do CFM, Dr. Mauro Luiz 
Brito Ribeiro, estiverem na sede da So-
ciedade Brasileira de Clínica Médica, 
em São Paulo (SP), para uma audiência 
com o presidente da entidade, Prof. Dr. 
Antonio Carlos Lopes. A reunião, que 
também contou com a participação do 
presidente da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência 
(Abramurgem), Dr. Fernando Sabia 
Tallo, foi solicitada pelo Conselho Fe-
deral de Medicina com objetivo de de-
bater os rumos da Medicina de Urgên-
cia e Emergência no Brasil.

Presidente da SBCM ministra conferência no CFM
A convite do presidente do Conselho Federal de Medicin, 

Antonio Carlos Lopes, também esteve em Brasília (DF) minis-
trando conferência sobre “Saúde Global”. A palestra aconteceu 
durante a sessão plenária da entidade realizada na manhã do dia 
12 de dezembro. Lopes falou sobre o trabalho de atendimento 
médico às populações ribeirinhas da região amazônica feito pela 
Marinha do Brasil. “Antes de considerarmos a Saúde Global, que 
é uma política extremamente relevante, somos da opinião de que 
tão ou mais importante nesse momento é a nacionalização, ou 
seja, o investimento em programas que possam integrar a assis-
tência à saúde do cidadão em todas as regiões do país, inclusive 
nas mais carentes e de dif ícil acesso.

Nesse sentido, a Escola Paulista de Medicina está implantan-
do, juntamente com a Marinha, o projeto Saúde em Fronteira. 

“Trata-se de uma ação que visa permitir a ida de estudantes, pós-
graduandos e residentes a partir do segundo ano para regiões 
ribeirinhas da Amazônia, a fim de prestarem assistência médica 
e realizarem estudos científicos”, explica Lopes, que foi convi-
dado para apresentar esse projeto na Duke University (EUA). 
“Esta universidade americana tem seu Instituto de Saúde Glo-
bal. O presidente, Michael H. Merson, que integrou no passado 
a Organização das Nações Unidas, ficou impressionado com o 
trabalho a ser desenvolvido aqui no Brasil e, de imediato, esta-
beleceu parceria com a EPM/Unifesp. Estão enviando por seis 
meses para a região amazônica uma médica pesquisadora que 
irá acompanhar o projeto. Também o Conselho Federal de Me-
dicina assumiu compromisso de garantir apoio logístico e ético 
ao Saúde em Fronteira”, explica. 

Roberto D’Ávila, presidente do CFM, Antonio Carlos Lopes, presidente da SBCM, e Fernando Tallo, 
presidente da Abramurgem, em reunião na sede da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

A Disciplina de Clínica Médica da Es-
cola Paulista de Medicina da Unifesp pro-
move, de 21 de março a 12 de setembro, o 
Curso de Especialização em Medicina Pa-
liativa. Coordenado pelo Prof. Dr. Antonio 
Carlos Lopes, presidente da SBCM, e pela 
Dra. Ana Paula de Oliveira Ramos, médica 
responsável pelo Setor de Medicina Palia-
tiva da universidade, o curso trata de temas 
relacionados à busca da prevenção e alívio 

de qualquer sofrimento através do conhecimento precoce, da avaliação 
precisa e criteriosa e do tratamento da dor e outros sintomas envolven-
do pacientes em fase terminal. Com aulas semanais ministradas todas 
às quintas-feiras, das 8h às 12h, o curso é dividido em quatro módulos: 
“Introdução aos Cuidados Paliativos”, “Controle de Sintomas”, Situa-
ções Especiais” e “Cuidados ao final da vida”.

Para mais informações, acesse o site: 
www.proex.unifesp.br/especializacao/. 
As inscrições estão abertas até 15 de fevereiro.

Inscrições abertas para Curso de Especialização 
em Medicina Paliativa
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Proclim completa 10 anos
Desenvolvido pela SBCM 

e Artmed Panamericana 
Editora, o Programa de Atu-
alização em Clínica Médi-
ca (Proclim) completa, em 
2013, 10 anos de existência. 
Neste período, foram rea-
lizadas 29.622 inscrições. 
Desse total, 20.374 profis-
sionais realizaram a prova e 
18% deles obtiveram o certi-
ficado. A última pesquisa do 

índice de satisfação realizada pela Artmed Panameri-
cana Editora mostrou que 95% das pessoas se declara-
ram bastante satisfeitas com o curso, o que comprova 
a qualidade e relevância do conteúdo apresentado.

Neste primeiro volume do 10º ciclo, organizado pe-
los professores Antonio Carlos Lopes, José Paulo Ci-
pullo e César Alfredo Pusch Kubiak, traz como temas:  
“Artrite Reumatoide”, “Lúpus Eritematoso Sistêmico”, 
Medicina Defensiva ou Prática Médica Cuidadosa?”, 
“O Clínico e as Intoxicações Ocupacionais e Ambien-
tais” e “Instituições na Área de Saúde no Trabalho e 
Meio Ambiente”. “Um dos pilares da SBCM é a demo-
cratização do conhecimento. Nesse sentido, na últi-
ma década, temos investido em cursos e eventos que 
possam colaborar para a atualização e reciclagem do 
clínico“, afirma Antonio Carlos Lopes.

Para inscrições e informações acesse o site 
www.semcad.com.br/semcad/programas/proclim/

Aconteceu em Brasília, dia 21 de novembro, mais um encontro do FOR-
MED/IFES, Fórum Nacional de Dirigentes de Escolas de Medicina das 
Instituições Federais de Ensino Superior. A reunião, realizada nas depen-
dências da Câmara dos Deputados, teve a presença de representantes 
do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Hospitais 
Universitários de Ensino (Abrahue) e das universidades federais da Bahia, 
Rio de Janeiro, Ouro Preto, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do 
Norte, Tocantins e São Paulo. Também contou com a participação dos 
deputados federais, Newton Lima e Nelson Marquezelli. 

“A reunião apontou como próximos encaminhamentos estabelecer 
grupos de trabalho para discutir temas importantes como: financiamen-
to, relação entre hospital universitário e escola médica, corpo docente do 
hospital universitário, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, capa-
citação de servidores, entre outros assuntos. Essas discussões darão ori-
gem a demandas que posteriormente serão encaminhadas para as autori-
dades competentes”, afirmou Antonio Carlos Lopes, presidente da SBCM, 
coordenador do FORMED e Diretor da Escola Paulista de Medicina da 
Unifesp. De acordo com ele, o Fórum representa um novo paradigma nas 
escolas médicas das instituições federais de ensino superior. “Sua criação 
veio atender às necessidades que todos tinham, mas que isoladamente e 
sem apoio dos seus pares não conseguiam levar a diante”, explica. Cons-
tituído em 13 de agosto deste ano, o FORMED/IFES tem caráter perma-
nente, visando estudar e propor soluções para problemas relacionados às 
escolas médicas federais. A próxima reunião do fórum será realizada dia 
21 de fevereiro na cidade de Salvador (BA). 

Antonio Carlos Lopes se reúne com dirigentes 
de faculdades médicas em Brasília

Educação Médica Continuada

A Sociedade Brasileira de  Clínica Médica passa a atender pelos 
seguintes números:
Fone: (11) 5908-8385
Fax: (11) 5908-8381

Novos números de telefone

A próxima edição da Revista da Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica apresenta algumas importantes no-
vidades que irão trazer mais beleza e qualidade ao seu 
conteúdo. A capa, agora com o layout completamente 
modificado, traz impresso o sumário, facilitando a lo-
calização das informações internas já em um primeiro 
olhar. Além disso, o conselho editorial foi amplamente 
reformulado, expandindo o seu board internacional e 
passando a contemplar outros estados e mais especia-

lidades. Outra novidade, a fim de permitir uma seleção mais criteriosa de 
artigos originais, é que a revista passa a ser publicada trimestralmente. 
“A Revista da SBCM, já indexada pela base de dados LILACS e Latindex, 
também tem como meta para 2013 a inclusão na base de dados da SciE-
LO,”, afirma Antonio Carlos Lopes, presidente da SBCM.

Revista da SBCM tem novidades para 2013

SBCM lança novo curso de atualização online
Estão abertas as inscrições para o novo Programa de Atuali-

zação em Terapêutica (Proterapêutica), promovido pela SBCM 
e Artmed Panamericana Editora. Nos mesmos moldes do Pro-
clim e Prourgem, trata-se de um modelo de estudo que possibi-
lita a atualização profissional à distância, com conteúdo dirigi-
do especificamente à terapêutica, ou seja, ao tratamento de um 
paciente com a finalidade de prevenção e combate à doença, ou 
alívio para dor e lesão. Este primeiro ciclo do curso tem a preo-
cupação de trazer novo enfoque aos assuntos tratados, sempre 
sob uma ótica simples e prática, auxiliando o profissional na 
sua rotina diária.

É importante lembrar que a Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica outorga certificado de 120 horas/aula aos aprovados na 

avaliação final do ciclo. Além disso, os inscritos têm acesso exclusivo ao conteúdo do 
portal Proterapêutica, que contém  avaliações online, casos clínicos, seções exclusivas 
disponibilizadas em português do British Medical Journal, entre outras informações.

Para saber mais, acesse o site 
www.semcad.com.br/semcad/programas/proterapeutica/

 No último dia 13 de dezembro, o presidente da SBCM e diretor da Escola 
Paulista de Medicina da Unifesp, Antonio Carlos Lopes, esteve reunido 

com o então presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Vereador José 
Police Neto. O objetivo do encontro foi debater os termos de concessão de 

terreno público para início das obras do Centro de Oncologia da 
EPM/Unifesp, cujo projeto de engenharia e arquitetura se já encontra 

finalizado.

Antonio Carlos Lopes durante reunião com membros do Fórum Nacional 
de Dirigentes de Escolas de Medicina das Instituições Federais de Ensino 

Superior em Brasília

Temas abordados no Ciclo 1 do Proterapêutica:
• Asma aguda
• Cessação do tabagismo
• Otimização do tratamento da insuficiência cardíaca
• Prescrição médica racional
• Terapêutica na sepse grave e no choque séptico
• Crise hipertensiva
• Hipertensão arterial refratária
• Hipertensão arterial: manejo básico medicamentoso
• O exercício f ísico como ferramenta terapêutica para a Clínica Médica
• Tromboembolismo venoso em pacientes hospitalizados
• Asma estável
• Doença pulmonar obstrutiva crônica estável
• Doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada
• Insuficiência cardíaca congestiva descompensada
• Intoxicação exógena
• Pneumonia comunitária
• Pneumonias hospitalares
• Terapêutica na tuberculose
• Tuberculose em imunocomprometido
• Tuberculose multirresistente

SBCM e Artmed lançam 
ciclo 6 do Prourgem

O Programa de Atualização 
em Medicina de Urgência e 
Emergência (Prourgem) chega 
a sua sexta edição. Desenvol-
vido pela SBCM com apoio da 
Associação Brasileira de Medi-
cina de Urgência e Emergência 
(Abramurgem), o programa 
conta com a coordenação cien-
tífica do Prof. Dr. Antonio Car-
los Lopes, Presidente da SBCM, 
e dos diretores acadêmicos, Dr. 
Hélio Penna Guimarães, Dr. Renato Delascio Lopes 
e Dra. Letícia Sandre Saes. Este sexto ciclo do Prour-
gem, que também é disponibilizado em formato e-
Book, aborda temas como ”manuseio dos recursos de 
crise em Medicina de Urgência e Emergência” e “oti-
mização da qualidade do atendimento em Síndrome 
Coronariana Aguda”. Os inscritos ainda têm acesso ao 
conteúdo do portal virtual, onde é possível encontrar 
o Clipping Medicina, com informações especializadas 
em cada área de atuação, além de entrevistas com es-
pecialistas, matérias e notícias sobre eventos.

Para mais informações acesse o site: 
ww.semcad.com.br/semcad/programas/prourgem/

Fotolegenda

O Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução 
2005/12, atualizou os critérios para reconhecimento de especialidades e 
áreas de atuação na medicina. A novidade foi a inclusão da Toxicologia 
Médica na relação das Áreas de Atuação reconhecidas no país. Essa nova 
área passa a ter interface com as especialidades de Clínica Médica, Me-
dicina Intensiva, Pediatria e Pneumologia.

Para tratar especificamente deste tema, a SBCM criou o Capítulo de 
Toxicologia Médica, que será presidido pelo Dr. Sergio Graff, tesoureiro 
da entidade, médico da Disciplina de Clínica Médica da EPM/Unifesp e 
docente da Disciplina Eletiva de Toxicologia Clínica desta mesma uni-
versidade. “Nosso objetivo é reunir profissionais relacionados às áreas de 
Toxicologia Ocupacional, Toxicologia Ambiental, Farmacologia Clínica 
e Medicina de Urgência e Emergência a fim de começarmos a discutir as 
competências desta área de atuação”, afirma.  Graff explica também que 
a Toxicologia Médica surgiu na década de 70 e até hoje é apenas uma 
disciplina obrigatória do curso de Farmácia e de Medicina Veterinária. 
“A grande relevância dessa resolução do CFM é introduzir a Toxicologia 
no âmbito da medicina, definindo o papel deste médico em relação ao 
diagnóstico e tratamento do paciente”, finaliza. 

CFM define Toxicologia Médica 
como Área de Atuação 

da Clínica Médica
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No dia 14 de dezembro, Antonio Carlos Lopes recebeu uma homenagem especial no salão nobre da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Acom-
panhado da família e amigos, ele recebeu das mãos do vereador Toninho Paiva o título de Cidadão Paulistano, atendendo ao que dispõe o Decreto 
Legislativo 64/2012. Durante a cerimônia, que foi conduzida pelo professor da EPM/Unifesp, Waldemar Kogos, compuseram a mesa o vereador 
Toninho Paiva, Nacime Salomão Mansur, representando o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Soraya Smaili, reitora eleita da Universi-
dade Federal de São Paulo, Luiz Guilherme Sá de Gusmão, comandante do 8º Distrito Naval 
da Marinha, José Amalth do Espírito Santo, capitão de mar e guerra da Marinha, Álvaro 
Antonio de Almeida Nascimento Silva, chefe do serviço regional de saúde do IV Comando 
Aéreo Regional, Alexandre Augusto Pinto Cardoso, médico da Aeronáutica e professor da 

EPM/Unifesp, Claudio 
Lottenberg, presiden-
te do Hospital Israelita 
Albert Einstein, os de-
putados federais Walter 
Feldman e Nelson Mar-
quezelli e Edmundo Car-
valho Mauad, presidente 
do Hospital do Câncer de 
Barretos.  

“Fiquei profundamen-
te emocionado com o 
carinho de todos os pre-
sentes, com o reconhe-
cimento do trabalho de 
uma vida inteira dedica-
da à medicina”, afirmou 
Lopes, que proferiu dis-
curso de agradecimento 
aos colegas, amigos e fa-
miliares. 

Congresso Brasileiro

Antonio Carlos Lopes (centro) e demais autoridades que compuseram a mesa diretiva

Presidente da SBCM recebe título de Cidadão Paulistano

Lopes, em discurso, agradece a todos pelo 
reconhecimento

De 09 a 12 de outubro de 2013, a SBCM promove a 12ª edição do Congresso Brasileiro de Clínica 
Médica. O evento será realizado na Pontif ícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Por-
to Alegre, que possui infraestrutura para receber cerca de 7 mil congressistas, como é tradicional 
acontecer nos congressos de Clínica Médica organizados pela entidade. A programação científica 
está sendo cuidadosamente formatada a fim de albergar temas relevantes ao dia a dia do clínico, 
além de apontar as principais novidades em tratamento e diagnóstico nas áreas de Neurociências, 
Medicina de Urgência e Emergência, Farmacologia, Medicina Hospitalar, Exames Complementa-
res entre outras. O congresso também pretende intensificar a discussão de assuntos relacionados à 
Tecnologia e Informação em Saúde, Gerenciamento da Prática Médica, Políticas de Saúde, Custos 
e Judicialização, Ética, Bioética e Direito Médico, Residência Médica no Brasil e a obrigatoriedade 
do Exame do Cremesp. 

Está prevista ainda na programação, a realização de cursos pré-congresso. Confira mais informa-
ções no site www.clinicamedica2013.com.br e inscreva-se.  Aproveite os preços promocionais.

SBCM promove 12º Congresso Brasileiro 
de Clínica Médica

Em 2013 a 
SBCM Regio-
nal-RS completa 
20 anos de exis-
tência. Nessas 
duas décadas, o 
trabalho reali-
zado teve como 
norte a valori-
zação do clínico 
e a atualização 
e reciclagem deste profissional. “Desde a 
sua fundação, a regional cresceu bastante: 
os nossos congressos se consolidaram e, 
no período, também conseguimos realizar 
eventos em cidades do interior do Estado. 
Promovemos, por dois anos, um programa 
de atualização profissional com aulas aos sá-
bados, além de eventos sobre Ética Médica 
realizados em parceria com o Conselho Re-
gional de Medicina”, conta Flávio Mombrú 
Job, atual presidente da SBCM Regional-RS 
e fundador da entidade. De acordo com ele, 
o saldo final é bastante positivo. “Para mim, 
a SBCM Regional-RS é como um filho. Te-
nho muito a agradecer ao Prof. Dr. Antonio 
Carlos Lopes que nos prestigiou na ocasião 
da nossa fundação e nos deu muita força 
para iniciarmos nosso trabalho”, afirma. 

Como parte das atividades do 12º Con-
gresso Brasileiro de Clínica Médica, que 
acontece em Porto Alegre em outubro des-
te ano, está prevista a realização de uma 
solenidade que irá homenagear os ex-pre-
sidentes da SBCM Regional-RS e antigos 
membros da diretoria. 

Regional-RS 
comemora 20 anos

Vereador Toninho Paiva entrega a Antonio Carlos Lopes o Título de 
Cidadão Paulistano

A partir deste ano, fica oficializado o rompimento da parceria entre a SBCM e o American Col-
lege of Physicians (ACP). O fim da colaboração, iniciada há dois anos, se deu por conta das diver-
gências de conduta no que diz respeito à Clínica Médica. De acordo com o presidente da SBCM, 
Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, o ACP se tornou uma entidade que não atende mais aos interesses 
dos clínicos brasileiros. A SBCM entende que o governador do Capítulo Brasileiro precisa possuir 
titulação acadêmica e reconhecimento entre seus pares para então representar os clínicos do país. 
Além disso, o título de fellow da entidade não possui valor expressivo do ponto de vista curricular, 
profissional e acadêmico, tendo sofrido um desprestígio ao longo do tempo. “Também a mensa-
lidade acaba sendo muito mais cara do que os benef ícios oferecidos pelo ACP. Lamentamos com 
pesar o fato de que provavelmente haverá um enfraquecimento do seu Capítulo Brasileiro sem a 
sustentação dada pela SBCM”, afirmou Lopes que também pediu demissão do título de fellow.

SBCM encerra parceria com o American College of Physicians

Reunião de diretores marca início das 
atividades de 2013

No último dia 19 de 
janeiro, o presidente da 
SBCM, Prof. Dr. Anto-
nio Carlos Lopes, este-
ve reunido com mem-
bros da diretoria da 
entidade para debater 
as atividades que serão 
desenvolvidas durante 
o ano, com destaque 
para a 12ª edição do 
Congresso Brasileiro 
de Clínica Médica que 
acontecerá em outu-
bro na cidade de Porto 
Alegre (RS).  Também 
fez parte da pauta a dis-
cussão das novas áreas 
de atuação vinculadas à 
Clínica Médica, como 
Dor, Toxicologia Médi-
ca, Medicina Paliativa e 
Hepatologia.

Além de Antonio Carlos Lopes, participaram da reunião o vice-presidente 
da SBCM, César Kubiak, o secretário executivo da SBCM, Mario Cardoso 

Filho, o presidente da SBCM Regional-RS, Flávio Mombru Job e o presidente 
da Abramurgem, Fernando Tallo
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Expansão do Ensino Médico no Brasil

Controvérsias na Medicina8

Há sete anos o Cremesp realiza uma pro-
va opcional e voluntária para os graduandos 
de escolas médicas paulistas. Neste período, 
quase metade dos alunos, prestes a entrar no 
mercado de trabalho, revelou-se mal prepa-
rada: dos 4.821 formandos que participaram 
da prova, 46,7% foram reprovados.

Ao mesmo tempo, na última década, au-
mentou em 300% a quantidade de processos 
contra médicos no Cremesp, relacionados à 
má-prática, erro médico ou infrações éticas, 
em grande parte devido à má-formação, ge-
rando sérios riscos à saúde e à vida da po-

pulação.
Em recente Resolução, com respaldo legal, o Cremesp tornou obriga-

tória a realização e a participação no Exame, sem condicionar o registro 
do médico à aprovação. Também estará garantida a confidencialidade dos 
resultados individuais. As escolas e o Ministério da Educação (MEC) rece-
berão os resultados gerais, sem a relação e as notas dos alunos.

Os principais objetivos dessa decisão são avaliar o atual estágio da for-
mação médica em São Paulo e tentar melhorá-la, com a participação dos 
estudantes, escolas e MEC; e suscitar, na sociedade, a discussão sobre a 
qualidade do ensino médico no Brasil.

O primeiro exame obrigatório para graduandos em Medicina no Estado 
de São Paulo aconteceu em novembro de 2012, confirmando os resultados 

anteriores: mais da metade dos novos médicos (54,5%)chega desprepara-
da ao mercado de trabalho. A avaliação demonstra que há deficiências na 
formação dos estudantes em campos essenciais do conhecimento médico, 
como Saúde Mental, Saúde Pública, Clínica Médica e Ginecologia.

O governo federal, de forma irresponsável, cedendo à pressão de lobbies 
e interesses particulares, troca qualidade por quantidade, ao autorizar a 
abertura de mais escolas médicas no Brasil – chegamos a 196 cursos em 
2012, sendo 114 privados. Temos mais escolas que a China e os EUA, só 
perdemos para a Índia.

Muitos cursos funcionam com currículos inadequados, turmas com 
grande número de alunos, corpo docente insuficiente e sem qualificação, 
ausência de hospital-escola, aprovação automática e sem garantia de vagas 
na Residência Médica. Tudo isso, inevitavelmente, resulta na má-forma-
ção dos médicos, em prejuízo da população que será por eles assistida, e 
do próprio estudante, que é enganado, pagando caro, esperando por uma 
formação que não terá.

A instituição de um exame para médicos recém-formados, similar ao 
exame da OAB, depende do Congresso Nacional, onde tramita, desde 
2004, o Projeto de Lei nº 217, do senador Tião Viana, que institui o Exame 
Nacional de Proficiência como requisito para o exercício da Medicina.

Ao promover avaliação externa, isenta e independente, o Cremesp acre-
dita que todos sairão ganhando. A autoavaliação norteará o aprimoramen-
to dos participantes. O governo e os dirigentes de escolas terão subsídios 
para aperfeiçoar os cursos. A sociedade e os parlamentares terão mais in-
formações sobre a qualidade do ensino médico.

“Ao promover avaliação externa, isenta e independente, o Cremesp acredita que todos 
sairão ganhando. A autoavaliação norteará o aprimoramento dos participantes. O governo 

e os dirigentes de escolas terão subsídios para aperfeiçoar os cursos. A sociedade e os 
parlamentares terão mais informações sobre a qualidade do ensino médico”

Renato Azevedo Júnior é médico, 
cardiologista e presidente do 

Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo
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Vida Pública - Entrevista

Jornal do Clínico - Como o senhor avalia a atuação do 
CFM nos três últimos anos?

D’Ávila  – A atual gestão do CFM teve êxito em função de 
uma visão estratégica que possibilitou reocupar um espaço de 
direito dos médicos no debate junto à sociedade e aos forma-
dores de opinião. Para tanto, foram necessários alguns movi-
mentos que se mostraram eficazes ao longo do tempo. Em pri-
meiro lugar, conseguimos uma maior e melhor articulação com 
as entidades médicas nacionais. Esse alinhamento fortaleceu o 
movimento em defesa de melhores condições para a assistência 
e para o exercício profissional. Como consequência, as entida-
des representativas mantiveram suas identidades e objetivos 
específicos, mas passaram a agir em bloco em função de pau-
tas comuns. Outra medida acertada foi ampliar a presença da 
nossa entidade no debate político que se passa nos três Poderes 
da União (Executivo, Legislativo e Judiciário). Essa inserção fez 
com a posição dos médicos – expressa pelo CFM e pelas ou-
tras entidades de representação – fosse respeitada e até mesmo 
exigida antes da tomada de decisões importantes. Finalmente, 
houve um esforço de abrir canais de comunicação e diálogo 
com os médicos e a sociedade. A maior transparência nas ações 
e a defesa de uma pauta pública mudou a percepção sobre o 
papel do CFM, que passou a ser visto como um órgão que atua 
preocupado com o interesse público e coletivo. 

Jornal do Clínico - Qual seu posicionamento em relação 
ao aumento do número de escolas médicas no Brasil?

D’Ávila   – A abertura de novos cursos e de vagas em escolas 
médicas, ao invés de solucionar a falta localizada de médicos 
no Brasil, poderá acirrar a desigualdade na distribuição desses 
profissionais pelo território nacional e aumentar a sua concen-
tração no setor privado. Com a ausência de políticas públicas 
que ofereçam suporte à fixação dos médicos em locais onde há 
carência de profissionais, sobretudo no Norte e no Nordeste do 
país, a projeção aponta para a superconcentração de médicos 
em algumas áreas, como cidades de maior porte, capitais e es-
tados das regiões Sul e Sudeste. Enfim, a ida de egressos das 
escolas para locais onde hoje faltam médicos fica comprometi-
da pela falta de programas de residência e de condições de tra-
balho e emprego que façam com que o recém-formado encare 
sua fixação como um objetivo. Além disso, também não se pode 
ignorar a qualidade da formação desses profissionais. A abertu-
ra de vagas em escolas – sem adequadas condições de funciona-
mento, corpo docente qualificado para atender a nova demanda 
e vagas de residência médica – entregará à sociedade médicos 
não devidamente preparados para o desafio do atendimento.

Jornal do Clínico - O senhor concorda com a afirmativa 
de que faltam médicos no país? 

D’Ávila   – Não concordo. Do ponto de vista quantitativo, o 
número de médicos em atividade no país é suficiente para aten-
der suas necessidades. Atualmente, há cerca de 380 mil pro-
fissionais em atividade, sendo que por ano pelo menos outros 
15 mil ingressam no mercado, recém egressos dos 208 cursos 
de medicina no país. No entanto, há variáveis que tornam essa 
análise mais complexa. Estudos recentes indicam que o país so-
fre com a concentração da população médica nas regiões Sul e 
Sudeste, as capitais e a faixa litorânea. Também é forte a ten-
dência de presença de médicos no setor privado em detrimen-
to do Sistema Único de Saúde (SUS). Então, quando se fala em 
falta de médicos se deve considerar que essa percepção existe 
em função da desigualdade no acesso à assistência, em parte 
porque os médicos atuam, principalmente, nas áreas de maior 
desenvolvimento e em parte porque a rede pública tem poucos 
profissionais disponíveis para atender uma demanda crescente. 
São questões estreitamente relacionadas à desigualdade e que 
necessitam de políticas públicas para combater essas distor-
ções.

Jornal do Clínico - Qual o papel do CFM em relação à 
luta dos médicos, que se intensificou este ano, por melhor 
remuneração?

D’Ávila   - O CFM reconhece a importância das boas condi-
ções para que o médico execute o seu trabalho. Isso implica em 
ter acesso a uma infraestrutura adequada, a uma rede de apoio 
eficiente e a uma equipe multiprofissional comprometida com 
a meta de oferecer a melhor assistência. Mas essas boas condi-
ções também incluem, de forma geral, a existência de políticas 
de trabalho que ofereçam ao médico remuneração compatível 
com as exigências da sua função tanto no setor público quanto 
no privado. Para o CFM, os médicos do SUS devem contar ain-
da com programas de educação continuada e perspectivas de 
progressão funcional, entre outros pontos. Já na esfera da saúde 
suplementar, é preciso também acabar com a interferência anti-
ética dos planos de saúde na relação com a autonomia dos pro-
fissionais. Ao longo desses três anos, o CFM nunca abandonou 
essas bandeiras de luta. Durante os vários movimentos de alerta 
e paralisação, nas audiências públicas e nos debates públicos, a 
defesa de todos esses itens foi acirrada. E temos a convicção de 
que a entidade se manterá ativa nesta seara, mostrando que os 
médicos têm um interlocutor ativo, dinâmico e comprometido 
com o encontro de respostas para suas preocupações. 

Roberto D’Ávila, atual presidente do Conselho Federal de Medicina, é também cardiolo-
gista, médico do trabalho e mestre em Neurociências e Comportamento. Professor adjunto 
da Universidade Federal de Santa Catarina, possui larga experiência associativa tendo sido, 
por três gestões, representante de Santa Catarina no CFM.  Também coordenou a Comissão 
para Revisão do Código de Ética Médica e a Comissão em Defesa do Ato Médico, pela regu-
lamentação da medicina. 

Sem medo de tratar de temas polêmicos, D’Ávila falou com o Jornal do Clínico , entre ou-
tros assuntos, sobre o aumento do número de escolas médicas no Brasil e a luta dos médicos 
por melhor remuneração.

Roberto D’Ávila
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Na atualidade o nosso país enfrenta enor-
mes desafios em relação ao provimento de 
médicos nos serviços de saúde, categoria 
profissional essencial e estratégica para a re-
solução dos problemas de saúde. Ainda que 
um tema complexo como a expansão do en-
sino médico demande mais espaço para seu 
aprofundamento, é possível aqui apontar seus 
principais nós críticos. Não podemos ignorar 
dois fatos relevantes da atual conjuntura: o 
número de médicos por 1000 habitantes e 
a avaliação dos alunos egressos das escolas 
médicas em São Paulo, com resultados in-

suficientes. Em relação ao número de médicos, no Brasil contamos com 
1,8 médicos /1000 habitantes, bastante inferior a outros países, tais como: 
México e Canadá com 2,0; Estados Unidos 2,4; Reino Unido 2,7; Argentina 
3,2; Espanha 4,0 e Cuba com 6,7/1000 habitantes. 

As consequências destes números são a maior dificuldade de interiori-
zar e fixar médicos uma vez que o mercado de trabalho nas grandes cidades 
e regiões mais desenvolvidas tem potencial para captar todo o contingente 
de egressos das escolas. É muito comum que médicos das regiões norte e 
nordeste estudem em estados do sudeste e não voltem aos seus estados de 
origem, pela existência de postos de trabalho suficientes, além da possibili-
dade de se manterem profissionalmente atualizados. Estudos demonstram 
que a residência médica tem maior capacidade de fixar médicos do que a 
graduação. Para complicar ainda mais, o número de médicos por 1000 ha-
bitantes é desigual entre os estados e regiões, sendo que o Distrito federal 
e o Rio de Janeiro contam com 3,4 médicos/1000 habitantes; São Paulo 
2,5 e Rio Grande do Sul 2,2; Goiás 1,5, Rondônia 1,0 e Pará e Amapá 0,8, 
assim como também são desigualmente distribuídas as vagas nas escolas 

médicas, sendo que nos últimos 10 anos foram abertas mais vagas nas regi-
ões norte, nordeste e centro-oeste. Portanto, não é possível afirmar-se que 
existem médicos em adequado número no Brasil. 

Este é o principal desafio. Faltam médicos no Brasil tomando-se como 
referência países com sistemas nacionais de saúde e ao mesmo tempo os 
médicos saem das escolas com formação considerada insuficiente para o 
adequado exercício da profissão. Um dos argumentos utilizado para expli-
car a má qualidade do ensino médico é a expansão ocorrida nos últimos 18 
anos, onde o número de escolas passou de 83 para 197, com 58% perten-
cendo à rede particular. No entanto, como negar a necessidade da abertura 
de novas escolas nos estados ainda com vazios de oferta, a ampliação das 
vagas nas boas escolas já existentes com avaliação permanente e correção 
de rumos? 

A qualidade e a fixação não serão resolvidas apenas com a proposta de 
criação de uma carreira de estado, ainda que possa ser um instrumento 
de ingresso e mobilidade durante o período de exercício profissional. Para 
a melhor qualidade do ensino é necessário qualificar os instrumentos de 
gestão (carreira, salário, educação continuada, vagas de residência médi-
ca em número suficiente e adequadas às necessidades do SUS) e também 
repensar o modelo de ensino, com metodologias ativas de aprendizagem, 
processo ensino/aprendizagem baseado em problemas reais e frequentes, 
uma ética que contribua para que o médico se aproprie do problema do 
seu paciente, trabalho em equipe de modo a complementar os saberes e 
cenários de práticas nos diversos níveis e redes do sistema de saúde desde 
o início do curso e avaliação da progressão dos ganhos de habilidades e 
atitudes dos estudantes. 

A análise do problema precisa ser ampliada, pois de outra maneira a 
aliança entre os atores sociais fundamentais para a mudança estará dificul-
tada e os resultados da desassistência ou de uma assistência médica pouco 
qualificada continuarão permeando nossa realidade.

“Faltam médicos no Brasil tomando-se como referência países com sistemas nacionais 
de saúde e ao mesmo tempo os médicos saem das escolas com formação considerada 

insuficiente para o adequado exercício da profissão”

Marcia Aparecida Amaral é 
médica sanitarista e Secretária 

Executiva do Ministério da Saúde
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Quando o aluno não tem o perfil*
A prática da medicina está ameaçada no 

Brasil. Basta abrir as páginas dos jornais para 
constatar uma verdadeira crise anunciada 
que inclui notícias como a abertura indiscri-
minada de escolas médicas, a flexibilização 
da residência médica e as tentativas de reva-
lidar automaticamente diplomas de médicos 
formados no exterior sem exigir comprova-
ção de capacidade, apenas para citar alguns 
exemplos.  

O resultado desse cenário é um profissio-
nal com formação deficiente para exercer a 

medicina. Sempre digo que para ser médico, além da disposição para 
enfrentar com trabalho árduo e incansável as dificuldades habituais 
inerentes à profissão, são necessárias características especiais. É funda-
mental gostar de gente, amar o próximo.  O bom médico também deve 
ser imbuído de firmeza de caráter, ter senso humanístico, consciência 
coletiva, amor à vida. E você, como eu, sabe que esses atributos não são 
adquiridos na faculdade. É uma questão de formação pessoal. 

Hoje, com a porta dos vestibulares aberta, a seleção coloca para den-
tro das escolas médicas principalmente os candidatos que têm mais 
conhecimento teórico, e não os que de fato possuem as importantes 
características citadas acima. Por isso considero um absurdo a abertura 
de um grande número de vagas sem critério de avaliação rigoroso por-
que, desse jeito, é grande a probabilidade de entregarmos a prática da 
medicina a indivíduos com as mais distintas fragilidades. 

Atualmente, mesmo em vestibulares bem feitos e nas principais es-
colas medicas, sempre nos deparamos com alunos que passam pela se-

leção, mas não têm perfil adequado para a medicina. Na conjuntura de 
hoje, o individuo se arrasta pelo curso de graduação, mas, quando che-
ga à residência médica e é impelido a tomar decisões e conviver com 
a morte, não possui estrutura psicológica. No exercício desta nobre 
profissão, as decisões que podem ou não salvar vidas são tomadas sem 
ter quem confira.  E quem que não tem vocação, acaba abandonando o 
curso, desenvolvendo depressão e outros distúrbios psicológicos.

Para evitar tantos problemas advindos da deficiência do vestibular, 
o ideal seria que os pretendentes à carreira médica fossem avaliados 
também por um exame psicotécnico que selecionasse não só os can-
didatos que sabem responder as questões clássicas, mas sim aqueles 
que possuem as demais características exigidas pela profissão, já que 
na medicina não lidamos com máquinas e sim com seres humanos. 
Essa prerrogativa é, por si só, um diferencial da medicina em relação às 
outras profissões liberais. 

O Brasil não precisa de tantos médicos; precisa, sim, de bons médi-
cos. E selecionar bem os futuros profissionais da medicina é um passo 
primordial para mudar a triste realidade da Saúde no nosso país. Para-
lelamente, é mister continuar lutando pela implantação de uma política 
de governo sólida que fixe os profissionais em regiões afastadas, com 
remuneração digna e possibilidade de desenvolvimento contínuo. Aí 
sim, alcançaremos o que sempre sonhamos.

Antonio Carlos Lopes
Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica
*Artigo publicado dia 21 de setembro de 2012 no jornal Folha de São 

Paulo  (Caderno Opinião – A3)

A Associação Médica Brasileira (AMB) está engajada em vários pro-
jetos que dizem respeito ao médico e à saúde da população.

O Brasil ainda tem locais de dif ícil acesso e provimento de médi-
cos. Nesse momento já é possível interiorizar a medicina e no médio 
e longo prazo interiorizar o médico. Há número crescente de médicos 
deixando de atender pelo SUS, que remunera mal e o trabalho tem sido 
precarizado. Queremos o SUS forte, atendendo às demandas da popu-
lação.  Sabendo que o principal problema da saúde pública é o subi-
nanciamento (outros dois importantes são gestão e corrupção), a AMB 
lançou o projeto de lei de iniciativa popular, junto à OAB nacional e à 
Academia Nacional de Medicina, que é apoiado também por entidades 
médicas nacionais, representações sociais, religiosas e políticas. Acesse 
o site da AMB (www.amb.org.br) para saber mais sobre o projeto.

Defendemos a carreira de estado, com um Plano de Cargos, Carreira 
e Vencimentos, que possibilite a reciclagem e a atualização do conhe-
cimento. Médico formado no exterior é bem-vindo para trabalhar no 
Brasil, desde que tenha revalidado o diploma por meio do Revalida.
Não concordamos com a atual política do governo federal no que diz 
respeito ao PROVAB, ao bônus, à criação da câmara recursal como está 
na Comissão Nacional de Residência médica (CNRM). 

Fechamos parceria para o desenvolvimento de conteúdo científi-
co de qualidade, que será gratuito e ficará disponível no nosso portal. 
Temos compromisso com o ensino médico continuado e valorizamos 
a residência médica, o título de especialista, a atualização do título a 

cada cinco anos. A AMB capitaneará 
a CNA, junto com suas Sociedades 
de Especialidade. Com isso, valori-
zaremos o conhecimento e mostra-
remos a importância da atualização 
profissional. É bom para o médico, 
melhor ainda para nossos pacientes.

A AMB defende qualidade. o go-
verno tem defendido quantidade 
(quer ainda mais médicos formados 
cada ano no Brasil e também médi-
cos formados  no exterior com reva-
lidação automática do diploma). O 
governo poderia nos responder quantos médicos o Brasil precisa? Em 
que áreas do conhecimento? Como deverá ser esse crescimento nos 
próximos cinco, 10 e 20 anos? Com esse cenário, aceleramos o proces-
so de discussão do Exame de Ordem (no segundo, quarto e sexto anos 
do curso médico), 

Para que sejamos bem claros na defesa da qualidade. Contribua com 
sua opinião, participe! A AMB é nossa e precisamos vê-la cada vez mais 
forte

Florentino Cardoso
Presidente da Associação Médica Brasileira 

Espaço da AMB

Em defesa do médico e da população

Acaba de ser lança-
do, pela editora Mano-
le e pela Fundação de 
Apoio à Universidade 
Federal de São Paulo 
(FAP/Unifesp), o Guia 
de Genética Médica, 
livro que integra a sé-
rie “Guias de Medicina 
Ambulatorial e Hospi-
talar da EPM/Unifesp”. 

Em sua primeira edi-
ção, a obra de autoria 

de Decio Bunoni, pro-
fessor associado do Departamento de Morfologia 
e Genética da EPM/Unifesp e Ana Beatriz Alvarez 
Perez, coordenadora do Centro de Genética Mé-
dica do Departamento de Morfologia e Genética 
da EPM/Unifesp, é dividida em 7 seções que bus-
cam elucidar temas como: diagnóstico pré-natal 
de anomalias congênitas,  técnicas utilizadas na 
investigação dos pacientes encaminhados para os 
serviços de genética médica/clínica, lei e os princí-
pios éticos,  diagnóstico de patologias e síndromes 
detectadas em atendimento ambulatorial e hos-
pitalar,  abordagem e tratamento dos erros inatos 
do metabolismo, condutas a serem tomadas para 
cada diagnóstico,  leucemias e outros cânceres 
hereditários, exames que podem colaborar para o 
diagnóstico, como estudo dos cromossomos, exa-
me bioquímico e de neuroimagem. 

EPM/Unifesp lança Guia de 
Genética Médica

11º Congresso Paranaense de 
Clínica Médica

De 11 a 13 de abril de 
2013, a SBCM Regional-PR 
irá realizar, na sede da As-
sociação Médica do Paraná, 
a 11ª edição do seu tradicio-
nal Congresso Paranaense 
de Clínica Médica. O even-
to, que também engloba as 

atividades do 3º Congresso 
paranaense da Liga Acadêmica da SBCM-PR e o 
2º Simpósio Paranaense de Medicina Diagnóstica 
e Exames Complementares, discutirá temas como 
Ressuscitação Cardiorrespiratória, Antibiotico-
terapia Ambulatorial, Desordens do Movimento, 
Distúrbios do Nível de Consciência, Antimicro-
bianos, Reumatismos de Partes Moles, Morte Sú-
bita, o Acadêmico na Emergência, Aterotrombo-
se, entre outros assuntos relevantes. As inscrições 
também estão abertas para os cursos pré-congres-
so de Perícias Médicas, Desafios e Dificuldades na 
Prática Clínica e  Medicina de Urgência.

Inscreva-se pelo site 
www.sbcmpr.com.br
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