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Antonio Carlos Lopes, Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 

É constrangedor a qualquer cidadão ver que autoridades 
que deveriam defender os anseios dos brasileiros ignoram a 
importância da saúde, deixando claro que não têm compromisso 
algum com a assistência de qualidade. Exemplo disso é o “Mais 
Médicos” que, em poucos meses, já começou a demonstrar 
sua fragilidade. Um grupo de 48 profissionais que atua pelo 
programa foi reprovado no Revalida, exame federal para 
reconhecer o diploma de medicina obtido no exterior. Eles foram 
aceitos para atuar na atenção básica prioritariamente no interior 
do país, onde há as maiores carências. Contudo, muitos deles 

acabaram sendo alocados em grandes centros. 
No total, 1.440 candidatos não passaram para a segunda fase. Entretanto, os 48 

reprovados poderão exercer a medicina, mesmo após atestado de que não estão 
qualificados para tal. Com fim meramente eleitoreiro, permite-se que profissionais de 
capacidade insuficiente exerçam a medicina. E é a população, em particular as pessoas 
mais vulneráreis, que corre risco real. Aí está o motivo dos médicos brasileiros se 
mostrarem tão preocupados com o fato do “Mais Médicos” dispensar o Revalida para 
admissão dos estrangeiros. Também se torna evidente a razão das entidades médicas 
rejeitarem alguns pontos do programa. Não se trata de xenofobia, muito menos de 
competição no mercado com os colegas estrangeiros. Trata-se de uma medida que 
interfere negativamente na estrutura da nossa medicina, reconhecida mundialmente 
por sua excelência. 

A verdade é que nós, médicos brasileiros, permanecemos sensibilizados com a 
falta de assistência em regiões afastadas, mas temos a consciência de que sem a 
infraestrutura necessária não há muito como avançar. Médico não é mágico, precisa 
ter à disposição medicamentos, equipamentos, exames, equipe multidisciplinar e 
outros profissionais da saúde.  Os médicos formados fora não conhecem a realidade 
do nosso sistema público de saúde e estão iludidos com o discurso marqueteiro do 
governo. Através dessa medida, o Ministério da Saúde desrespeita tudo que já foi 
construído pelas entidades médicas e acadêmicas nacionais, que vêm colocando o 
Brasil em posição de destaque na medicina internacional. 

Infelizmente esse é mais engodo que nos acostumamos a ver às vésperas das 
eleições. Ao invés de investir dinheiro público para construir bons hospitais e postos 
de saúde, o que obviamente levaria profissionais para qualquer canto do Brasil, o 
governo opta por ludibriar a população com a presença de médicos sem qualificação. 
Não podemos aceitar essa inversão de valores.

É frequentemente dito na mídia que os cubanos vêm para cá imbuídos de um 
profundo sentimento humanista, com objetivo de prestar assistência ao povo já 
que os médicos brasileiros não se preocupam com a sua comunidade carente. Esse 
profundo humanismo deve ser questionado, pois, por pior que sejam os locais 
afastados nos quais esses profissionais irão atuar, ainda assim é muito maior a 
liberdade vivenciada aqui do que em seu país de origem. No Brasil eles podem 
inclusive aproveitar o sol e a beleza naturais características de todas as regiões. 
Certamente na hora de enfrentarem a falta de infraestrutura, ambulatórios feitos 
de sapé, com insetos nas paredes, o saldo é positivo, a despeito de receberem uma 
ninharia de salário e passarem três anos afastados da família.  

Editorial Mais Médicos: o perigo é real
Eventos realizados 
pela SBCM - 2014

VI Curso Avançado de Reciclagem em 
Clínica Médica
Realização: SBCM
Data: 19 a 23 de maio de 2014
Local: Hotel Travel Inn Live & Lodge (São Paulo-SP)
Informações: www.sbcm.org.br

Eventos realizados 
pelas regionais

12º Congresso Paranaense de Clínica Média
Realização: Regional-PR
Data: 29 a 31 de maio de 2014
Local: Universidade Ingá (Maringá-PR)
Informações: www.sbcmpr.com.br

5º Curso de Aperfeiçoamento 
em Clínica Médica
Realização: Regional-PR
Data: março a novembro de 2014
Local: Associação Médica do Paraná (Curitiba-PR)
Informações: www.sbcmpr.com.br

10º Congresso Paulista de Clínica Médica
Realização: Regional-SP
Data: 04 e 05 de abril de 2014
Local: Fecomércio (São Paulo-SP)
Informações: www.clinicamedicaonline.com.br

Carta

Prezado Professor Antonio Carlos Lopes, 

Novamente gostaria de lhe agradecer por nos ter 
oferecido - a nós todos clínicos - mais um excelente 
Congresso da SBCM. Como tenho dito, o senhor 
representa muito para a Medicina Brasileira, e em 
especial para a Clínica Médica do nosso país. Além de 
ter resgatado a Clínica Médica, trouxe humanismo, 
seriedade, competência, respeito, capacitação, 
ciência e educação continuada à prática da Medicina.
A classe médica brasileira tem uma dívida eterna de 
gratidão para com o Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, 
e eu em especial, pelo carinho e atenção que sempre 
dispensou à minha pessoa.

Muito obrigado, de todo o coração!

João Manuel Maio
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À direita, mesa diretora da solenidade que contou com a presença do vereador, Gilberto Natalini, da diretora do Campus São Paulo da Unifesp, Rosana Fiorini Puccini, do presidente 
da SPDM, Ronaldo Laranjeira, do superintendente do Hospital São Paulo, José Roberto Ferraro e de representantes da Marinha, Exército e do Conselho Regional de Medicina. À 
esquerda, o presidente da SBCM e diretor da EPM/Unifesp, Antonio Carlos Lopes recebe ao lado da reitora da universidade, Soraya Smaili, a placa de homenagem.

Câmara Municipal de São Paulo homenageia 80 anos da 
Escola Paulista de Medicina 

Em 26 de novembro, a Câmara Municipal de São Paulo realizou ses-
são solene para comemorar os 80 anos da Escola Paulista de Medicina. 
A homenagem atendeu à propositura do vereador Gilberto Nalatini 
como reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela EPM em 
prol da saúde dos cidadãos de São Paulo e do Brasil.

Um dos exemplos é o PSF Fluvial, um programa desenvolvido pela 
EPM, em parceria com as forças armadas, no qual equipes formadas 
por residentes de várias especialidades vão às regiões ribeirinhas da 
Amazônia, e por 15 dias prestam assistência à comunidade. Recente-

mente, foram feitas 1.500 consultas, com 100 cirurgias simples. Tam-
bém há estudos voltados ao perfil e às necessidades locais, com análise 
de etnia, nutrição e doenças mais comuns. 

“Esse programa se efetivou em 2013. Fomos duas vezes para lá e 
agora vamos tentar encurtar o intervalo entre as visitas. A intenção é 
prestar atendimento permanente”, conta o diretor da Escola Paulista de 
Medicina, Antonio Carlos Lopes. “Isso é produção científica voltada 
para a comunidade, extensão e compromisso social. Há, nessas ações, 
respeito ao ser humano”, conclui.

Global Action Fund for Fungal Infections tem lançamento no Brasil

Dia 18 de novem-
bro aconteceu no 
anfiteatro Leitão da 
Cunha da Escola Pau-
lista de Medicina da 
Unifesp o lançamento 

do Global Action Fund for Fungal Infections  
(GAFFI) no Brasil. A entidade, com sede em 
Genebra, tem como missão advogar e traba-
lhar na organização de programas de educação 
continuada, pesquisa e promoção de agendas 
que possam reduzir a mortalidade por infec-
ção fúngica no mundo todo. “A importância 
do lançamento foi divulgar para a academia e 
as sociedades médicas este novo parceiro que 
irá atuar na captação de recursos e elaboração 
de políticas voltadas à assistência à saúde de 
pacientes com infecção fúngica”, afirma Ar-
naldo Colombo, professor da Unifesp e conse-
lheiro sênior do Gaffi para a América Latina. 

 De acordo com ele, a sociedade não tem 
ideia da relevância dessas infecções sob o pon-
to de vista do impacto em qualidade de vida 

e sobrevida. “Em 2011 morreram no planeta 
1 milhão e 400 mil pessoas com tuberculose 
e 1 milhão e 200 mil pessoas com malária. 
Se somarmos as infecções fúngicas invasivas 
mais prevalentes (micoses endêmicas sistê-
micas, criptococose, pneumocistose, can-
didíase hematogênica, aspergilose invasiva, 
entre outras) chegamos ao número de 1 mi-
lhão e 300 mil mortes”, afirma Colombo.

 A situação se agrava ainda mais porque 
muitas das pessoas infectadas morrem sem 
diagnóstico ou padecem pelo diagnóstico 
tardio. “Isso significa que o Sistema de Saúde 
não está preparado para intervir adequada-
mente. Uma realidade não só do Brasil, mas 
de muitos países do mundo”, explica. 

 Nesse sentido, se torna imprescindível 
investir em educação médica adequada e na 
melhoria das estruturas diagnósticas. “Infe-
lizmente são poucas as escolas médicas bra-
sileiras em que há a Disciplina de Micologia 
e também são poucos os profissionais com 
experiência na área. Além disso, nos raros os 

serviços de saúde que contam com estrutura 
adequada e pessoal técnico habilitado para re-
alizar a detecção de infecções por fungo em 
tecido ou outros materiais biológicos”, aponta 
Colombo. 

Ainda no mês de novembro, o Gaffi teve 
seu lançamento  na Casa do Parlamento, em 
Londres, e na Academia de Ciências de Nova 
York, nos EUA. 

Lançamento do Gaffi no Brasil, realizado no anfiteatro 
Leitão da Cunha da Escola Paulista de Medicina da Unifesp
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SBCM promove Curso Avançado de 
Reciclagem em comemoração 

aos seus 25 anos

De 19 a 23 de maio de 2014, a SBCM realiza, no Hotel 
Travel Inn, em São Paulo (SP), a sexta edição do já tradi-
cional Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Mé-
dica. Durante uma semana, o participante estará imerso 
em discussões de temas das mais variadas áreas, tendo a 
chance de complementar sua formação com o que há de 
mais atual, incluindo novos tratamentos e ferramentas 
diagnósticas desenvolvidos no Brasil e no exterior. Além 
disso, o VI Curso Avançado de Reciclagem em Clínica 
Médica irá marcar o início das festividades comemora-
tivas dos 25 anos da entidade, que foi fundada em 16 de 
março de 1989.

Desde sua criação, a SBCM já comemorou muitas 
conquistas, incluindo a aquisição e reforma de sua sede 
própria, fundação de 15 regionais distribuídas pelo país 
e realização de 12 edições do Congresso Brasileiro de 
Clínica Médica, que atualmente conta com a presença 
de cerca de 5 mil participantes. Também já publicou 
mais de 100 edições do Jornal do Clínico e quase 60 nú-
meros da Revista Científica, que em 2014 será também 
submetida para indexação na SciELO. 

Para saber mais, acesse, a partir do dia 16 de dezem-
bro de 2013, o site: 

www.sbcm.org.br/reciclagem2014 
.

Discurso proferido pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes 
quando da fundação da SBCM, em agosto de 1989:

“Sejam minhas as primeiras palavras de boas-vindas e acolhida dos ilustres cole-
gas e mestres, e de estímulo aos jovens médicos. A presença de todos muito nos honra. 
Sei que, ao dizer isto, bem expresso o pensamento de todos os nossos companheiros 
– fundadores e membros da primeira diretoria da Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica.

Este é mais um momento de alegria e satisfação em minha vida. Nesta hora, a 
mais antiga de todas as especialidades da Medicina, a Clínica Médica, – aquela que, 
por definição, é a mais abrangente e menos especializada - reúne-se para formar sua 
própria Sociedade.

Não que nos faltem associações, colégios, sindicatos, conselhos e as demais formas 
associativas, abrangendo praticamente todas as facetas do exercício profissional, do 
estudo e da prática das Ciências Médicas. No curso dos entendimentos que conduzi-
ram a esta cerimônia, alguns colegas chegaram a perguntar-se: “Por que e para que 
mais uma sociedade médica no Brasil?” 

A SBCM preenche, de fato, uma lacuna na representação da atividade médica 
em nosso país. Foi através da Clínica Médica que a nossa profissão começou. Depois, 
vieram as especialidades, seguidas das especialidades 
dentro das especialidades (...)

Essa entidade tem ainda o privilégio de ter o Prof. 
Oswaldo Luiz Ramos como seu patrono. Clínico brilhan-
te, pesquisador do mais alto gabarito, ele representa, 
pela sua inteligência, idealismo e grande capacidade de 
trabalho, digno exemplo para cada um de nós. 

(...)A Sociedade Brasileira de Clínica Médica está 
agora fundada e a sua primeira diretoria empossada. 
Daqui para frente, fazê-la digna de exemplo dos nossos 
mestres só vai depender do esforço de cada um de nós. 
Da nossa capacidade de deixarmos de lado as questões 
menores. E de concentrarmos nossa atenção, nosso es-
forço e nossa alma, nos assuntos que tanto gostamos de 
debater entre nós.”

Cerimônia de fundação da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, realizada dia 16 de 
março de 1989

I Congresso Brasileiro de Clínica Médica, realizado na cidade de Belém, no Pará, em 
1991. Deste evento participaram cerca de 800 pessoas.
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Antonio Carlos Lopes é 
homenageado com Medalha da 
Ordem do Mérito Aeronáutico

Na manhã de 23 de 
outubro, o IV Comando 
Aéreo Regional (IV Co-
mar), sediado na capital 
paulista, realizou uma 
solenidade em comemo-
ração ao Dia do Aviador. 
Na ocasião, o presidente 
da SBCM, Antonio Carlos 
Lopes, recebeu das mãos 
do comandante, Major 
Brigadeiro do Ar José 
Geraldo Ferreira Mal-
ta, a Medalha da Ordem 
do Mérito Aeronáutico, 

maior comenda concedida pela Força Aérea Brasileira em reconhecimento 
aos serviços prestados na área da Medicina e Saúde. 

Lopes, que também é diretor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, 
iniciou em 2012 uma frutífera parceria com as três forças armadas para que 
residentes e graduandos de medicina pudessem ir às regiões ribeirinhas da 
Amazônia colaborar no atendimento médico à população local. No último 
mês de maio, o primeiro grupo de estudantes e residentes inaugurou o pro-
jeto, que foi apelidado de Projeto Saúde e Cidadania em Fronteira. 

Regional-SP promove X Congresso 
Paulista de Clínica Médica

Dias 04 e 05 de abril de 2014 a SBCM Regional-SP promo-
ve a 10ª edição do Congresso Paulista de Clínica Médica, que 
novamente será realizado no Centro Fecomércio de Eventos, 
na capital paulista. O tema central será ‘Copa da Saúde 2014 
- Vencendo as Doenças do Século XXI’.

Para o evento, espera-se a participação de 1.500 profissio-
nais da saúde, na maioria clínicos, que assistirão a palestras, 
simpósios e mesas-redondas sobre pesquisas, avanços téc-

nicos, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças enfrentadas diaria-
mente em seus consultórios. 

Informações e inscrições no site www.clinicamedicaonline.com.br.

Prourgem chega ao 7º ciclo 
e Semcad completa 10 anos

O Programa de Atu-
alização em Medicina 
de Urgência e Emer-
gência (PROURGEM) 
chega a sua sétima edi-
ção. Desenvolvido pela 
SBCM, com apoio da 
Associação Brasileira 
de Medicina de Urgên-
cia e Emergência (Abra-
murgem), tem como 
objetivo fomentar a 
atualização permanente dos profissionais da área de saúde, por 
meio de uma ferramenta de estudo flexível. O novo ciclo come-
mora também os 10 anos do Sistema de Educação Continuada 
a Distância (SEMCAD), criado pela Artmed/Panamericana Edi-
tora que, em 2003, laçou com a SBCM seu primeiro programa 
de educação à distância, o PROCLIM (Programa de Atualização 
em Clínica Médica).

Confira abaixo os temas do novo ciclo do PROURGEM:

• Intoxicação por crack e cocaína: abordagem no 
departamento de emergência
• Broncoscopia nas urgências e emergências
• Novos agentes anticoagulantes e suas aplicações em 
urgência e emergência
• Sepse: uso de corticoides
• Princípios de avaliação da cineangiocoronariografia em 
urgência e emergência: indicações e interpretação
• Afogamento
• Cuidados paliativos em pacientes graves
• Doença de Chagas aguda
• Hipertensão intracraniana: abordagem clínica
• Ultrassonografia pulmonar em Medicina de Urgência
• Emergências em Ginecologia para o clínico
• Estado de coma: abordagem inicial e diagnostico diferencial
• HIV-AIDS no PS
• Implementação de protocolos aplicados à Medicina de 
Urgência
• Medicina Militar de Urgência: ações da Marinha do Brasil
• Organização e gestão de Pronto-Socorro
• Principais intoxicações em Medicina de Urgência
• Protocolos de acolhimento e triagem em pronto-socorro
• Registros em Medicina de Urgência
• Ultrassonografia abdominal em Urgência e 
Emergência: princípios do FAST abdominal para o clínico
• Atendimento pré-hospitalar do traumatizado
• Humanização em Medicina Urgência
• Pneumonia na unidade de emergência: critérios de 
gravidade e tratamento

Os inscritos ainda têm acesso ao conteúdo do portal virtual 
MedicinaNet, onde é possível, entre outras coisas, assistir a pa-
lestras e discussões de casos clínicos em vídeo e acessar artigos 
científicos comentados.

Para mais informações acesse o site
www.sbcm.org.br

Comandante do IV Comando Aéreo Regional, José 
Geraldo Ferreira Malta entrega ao presidente da SBCM 
medalha de Ordem do Mérito Aeronáutico, maior comenda 
concedida pela FAB

Regional-PR promove Congresso 
Paranaense de Clínica Médica e 

Curso de Aperfeiçoamento
A Regional-PR prepara a re-

alização da 12ª edição do seu 
Congresso Paranaense de Clíni-
ca Médica, que irá acontecer na 
Universidade Ingá, em Maringá, 

de 29 a 31 de maio de 2014. Em breve também estarão abertas as inscrições 
para o 5º Curso de Aperfeiçoamento em Clínica Médica, que será ministra-
do de março a novembro do próximo ano na Associação Médica do Paraná. 
O curso abordará temas das áreas de Medicina Hospitalar, Medicina de Ur-
gência e Medicina Ambulatorial. 

Para saber mais, acesse o site www.sbcmpr.com.br.
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12º Congresso Brasileiro de Clínica Médica tem recorde de público
De 09 a 12 de outubro 

aconteceu, na cidade de Por-
to Alegre (RS), a 12ª edição 
do Congresso Brasileiro de 
Clínica Médica. Mais um 
sucesso de público, o evento 
teve a participação de 5 mil 
congressistas vindos de to-
das as regiões do país para 
três dias de atividades reali-
zadas simultaneamente em 
11 auditórios e salas do Cen-
tro de Eventos da Pontif ícia 
Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. 

A programação científica envolveu cerca de 230 palestrantes, in-
cluindo 11 convidados internacionais, e foi marcada pela atualização 
científica em diversas áreas da medicina, além de mesas temáticas so-
bre o panorama da Saúde no Brasil. Participaram das atividades, por 
exemplo, o Secretário Municipal da Saúde, Carlos Henrique Casartelli, 
que explanou sobre o acesso ao tratamento no SUS e na Saúde Suple-
mentar, e o editor geral do Jornal Zero Hora, que tratou do tema Mídia 
e Saúde.

A abertura oficial do evento foi realizada no dia 10 de outubro e 
conduzida pelo presidente do Congresso, Flavio Mombru Job. Compu-
seram a mesa diretora os representantes do Sindicato Médico do Rio 

Grande do Sul (Simers), Edson Prado Machado, do Secretário Munici-
pal da Saúde, Andrea Regner, do Conselho Regional de Medicina, Iseu 
Milman e da Associação Médica Brasileira, José Bonamigo, além dos 
presidentes da SBCM, Antonio Carlos Lopes, e da Abramurgem, Fer-
nando Sabia Tallo. Em discurso, Lopes lembrou a trajetória da SBCM, 
que nasceu de forma bastante humilde em uma pequena sala na As-
sociação Médica Brasileira. “Com o tempo foi crescendo e tornando-
se majestosa, uma das maiores e mais importantes entidades médicas 
e associativas do país. Apesar da humildade, ela nunca foi submissa, 
sempre se posicionando politicamente em prol da educação e da saúde 
de forma ética, séria e com embasamento”, disse.

Flavio Job também destacou em sua fala o aniversário de 20 anos 
da Regional-RS e lembrou do importante apoio oferecido pelo pro-
fessor Lopes desde a fundação. “Há 20 anos nascia uma entidade que 
seria fundamental para 
o resgate da atividade 
do clínico também em 
nosso Estado”, afirmou. 
Por conta desta come-
moração, os antigos 
presidentes da enti-
dade, Newton Barros, 
Luciano Mello e Jorge 
Fregapani, foram ho-
menageados pela sua 
importante atuação.

Como parte da programação cien-
tífica do 12º Congresso Brasileiro de 
Clínica Médica, a SBCM promoveu o 
seu I Simpósio de Toxicologia Clíni-
ca. Durante todo o dia 11 de outubro, 
um auditório foi inteiramente de-
dicado à discussão temas envolven-
do intoxicações por medicamentos, 
agrotóxicos e animais peçonhentos.  
“A realização deste simpósio repre-
senta os primeiros passos depois da 
Toxicologia Clínica ter sido reco-

nhecida como área de atuação da Clínica Médica. Isso é muito impor-
tante para começarmos a motivar as pessoas a respeito de um tema 
tão importante e muitas vezes deixado de lado”, afirmou Sergio Graff, 
presidente do Capítulo de Toxicologia Clínica e tesoureiro da SBCM. 

Segundo ele, o clínico que atua no pronto-socorro, SAMU ou de-
mais serviços de emergência frequentemente se depara com casos de 
intoxicação e precisa agir muito rápido. “Nesse sentido é imprescin-
dível que o profissional conheça profundamente este tema para que 
possa tomar a melhor decisão e conduta”, explica. 

O simpósio também contou com a presença do Dr. Ubier Gomez, 
toxicologista do Hospital San Vicente Fundación Medellin, da Colôm-
bia. “O evento se reveste de um interesse especial por ter conseguido 
reunir em sua programação todos os principais temas da área da Toxi-
cologia. Além disso, fiquei muito satisfeito com o sucesso de público”, 
comentou Gomez. De acordo com ele, nenhum país melhor do que o 
Brasil para convocar esse tipo de atividade, considerando sua potência 
e relevância no continente.

Simpósio de Toxicologia integra 
atividades do evento

Colombiano Ubier Gomez (esquerda) 
participa ao lado de Sérgio Graff do I 
Simpósio de Toxicologia Clínica da SBCM

Concurso para obtenção 
do Título de Especialista 
em Clínica Médica tem 
cerca de 100 inscritos

Congresso também marcou o 
lançamento da série “Clínica 
Médica - Diagnóstico e 
Tratamento”, um completo 
compêndio de 6 volumes, de 
autoria do professor Antonio 
Carlos Lopes e edição da 
Atheneu. 
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12º Congresso Brasileiro de Clínica Médica tem recorde de público

7Congresso Brasileiro

“Com o tempo a SBCM foi crescendo e tornando-se majestosa, uma das 
maiores e mais importantes entidades médicas e associativas do país. 
Apesar da humildade, ela nunca foi submissa, sempre se posicionando 
politicamente em prol da educação e da saúde de forma ética, séria e 
com embasamento”

Antonio Carlos Lopes

O presidente da SBCM Regional-RS, Flavio Mombru Job e o presidente da SBCM, Antonio Carlos Lopes são 
homenageados durante o congresso pela importante contribuição à Clínica Médica Brasileira.
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O 12º Congresso Brasileiro de Clínica Médica igual-
mente se destacou pela quantidade e qualidade dos traba-
lhos científicos inscritos. Eros Antonio de Almeida, mem-
bro da comissão científica do evento, avalia que foram 
submetidos mais de mil trabalhos de tema livre, dos quais 
200 foram selecionados para apresentação em formato de 
pôsteres e os demais, expostos online. A comissão cientí-
fica também selecionou os quatro melhores resumos que 
receberam uma premiação em dinheiro. 

Melhores trabalhos de 
tema livre recebem prêmio

“Considero este congresso como um dos mais 
brilhantes que a SBCM já organizou pelo seu 
alto nível, excelente infraestrutura e organiza-
ção, o que representou uma grande contribuição 
aos participantes que vieram para se reciclar e 
aprender. Percebemos que cada novo congresso 
brasileiro acaba sendo ainda melhor que o an-
terior, o que caracteriza o crescimento e a pu-
jança da SBCM” 

Antonio Carlos Lopes
Presidente da SBCM

“É muito bom ver a quantidade de gente no 
Brasil interessada na Clínica Médica, tanto os 
jovens, quanto os mais experientes. Acredito que 
o programa científico cumpriu com sua função 
que é levar atualização em várias áreas de in-
teresse, o que certamente fez desse congresso um 
evento tão bem sucedido”

 Neil H. Winawer
 Professor de Medicina da Emory Univer-

sity School of Medicine e diretor de Medici-
na Hospitalar no Hospital Grady Memorial 
(Atlanta – EUA)

“O evento contou com a presença de médicos 
das várias regiões do Brasil que vieram em bus-
ca de aprendizado e da troca de experiências 
dentro e fora das sessões. Particularmente ve-
nho ao Brasil desde 2007 com objetivo de divul-
gar e implementar ações na área da Medicina 
Hospitalar, que é um campo novo de atuação 
no Brasil. Esta foi mais uma grande chance de 
dividirmos a nossa experiência com os profissio-
nais brasileiros”

James S. Newman
Professor de História da Medicina na Fa-

culdade de Medicina da Mayo Clinic (EUA)

“Este foi um congresso que superou todos os 
outros,  mérito que deve ser creditado ao pre-
sidente da Regional-RS, Dr. Flavio Mombru 
Job. A SBCM, prestes a completar 25 anos, está 
ficando madura e todos nós que somos da pri-
meira hora desta entidade ficamos muito envai-
decidos por vermos que já delineou seu caminho 
e objetivos. A SBCM conseguiu dar ao clínico 
brasileiro uma caixa postal e um papel a ser 
desempenhado, resgatando uma das caracte-
rísticas mais nobres da medicina que é relação 
médico-paciente”

César Alfredo Pusch Kubiak
Vice-Presidente da SBCM

TEMAS LIVRES

1º lugar - DISFUNÇÃO IMUNE EM TRANS-
TORNO DE HUMOR BIPOLAR E RISCO DE 
SUICÍDIO: ASSOCIAÇÃO ENTRE HORMÔNIO 
LIBERADOR DA CORTICOTROFINA E INTER-
LEUCINA-1B (Apresentação de Eduardo de Mo-
raes Schuch)

2º lugar - ASSOCIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS 
DE BDNF COM MORTALIDADE EM PACIEN-
TES CRITICAMENTE ENFERMOS COM AU-
SÊNCIA DE DANO CEREBRAL (Apresentação de 
Paulo Eduardo Damasio Vieira Avelino)

PÔSTERES

1º lugar - IMPACTO DA CIRURGIA BARIÁTRI-
CA NO CONTROLE CLÍNICO E FUNCIONAL 
DA ASMA (Apresentação de Saulo Maia Davila 
Melo) 

2º lugar - DESENVOLVIMENTO DE UM PRO-
TÓTIPO DE SOFTWARE PARA QUANTIFICAR 
A GORDURA EPICÁRDICA EM IMAGENS DE 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM 
CONTRASTE (Apresentação de  Lucas Roberto 
Kochenborger) 

Congresso Brasileiro
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Também no terceiro dia do congresso, os presidentes 
das regionais da SBCM participaram de uma reunião para 
debater a situação administrativa da entidade e definir no-
vas atividades para os próximos dois anos. O presidente 
da SBCM, Antonio Carlos Lopes, e o 1º secretário da en-
tidade, Mario da Costa Cardoso Filho, conduziram os tra-
balhos. Ficou definido, entre outras pautas, que a próxima 
edição do Congresso Brasileiro de Clínica Médica, a ser 
realizada em 2015, acontecerá na cidade de Florianópolis, 
em Santa Catarina, e contará com o essencial apoio da Re-
gional-SC. 

Presidentes regionais se 
reúnem durante congresso

“Neste evento percebemos a participação 
maciça dos clínicos do país e isso nos trouxe 
muito orgulho. Esperamos que o 13º Congresso 
Brasileiro de Clínica Médica, que acontecerá 
em Florianópolis daqui dois anos, possa ser tão 
bom quanto este ou se possível melhor. Iremos 
trabalhar para os congressistas possam se sentir 
acolhidos e bem recebidos, o que é uma caracte-
rística do povo do nosso Estado” 

Carlos Roberto Seara Filho
Ex-Presidente da Regional-SC

“Esse congresso foi um certificado de matu-
ridade, porque o nível de organização atingido 
pela SBCM é impressionante. Para mim, que 
participei de todas as edições, é uma felicida-
de muito grande. E o próximo congresso será 
também um reconhecimento merecido a uma 
importante figura que fez parte da história da 
SBCM, o Dr. Carlos Roberto Seara Filho”

Mario da Costa Cardoso Filho
1º Secretário da SBCM

“O 12º Congresso Brasileiro de Clínica Mé-
dica teve uma programação tremendamente 
extensa, que contemplou os tópicos mais impor-
tantes da área da Clínica Médica. Na minha 
avaliação, um congresso muito bom” 

Fernando Bessone
Professor adjunto de Gastroenterologia 

da Universidade Nacional de Rosario (Ar-
gentina) 

“Sinto-me extremamente realizado por ter 
aceitado mais esse desafio de promover o Con-
gresso Brasileiro de Clínica Médica aqui no Rio 
Grande do Sul. E para que nosso objetivo se 
tornasse realidade, foi primordial o apoio da 
empresa organizadora e da empresa de turis-
mo, além dos palestrantes que representaram a 
alma do evento. O congresso também comemo-
rou 20 anos da Regional-RS, ou seja, foi o coro-
amento de um trabalho que estamos acompa-
nhando desde a fundação da SBCM”

Flávio Mombru Job
Presidente da Regional-RS

“Nesse momento atual, 
conseguir fazer um con-
gresso com uma progra-
mação científica como a 
do 12º Congresso Brasileiro 
de Clínica Médica e o alto 
nível dos palestrantes, não 
é fácil. A organização foi 
impecável”. 

Luis José de Souza, 
Presidente da Regional
-RJ

Mario Cardoso, 1º Secretário da SBCM, e Antonio Carlos Lopes, 
presidente da SBCM, presidem reunião

Congresso Brasileiro
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Tratamento da Apneia do Sono

Controvérsias na Medicina

A 
apneia é o distúrbio respiratório do sono de maior 
gravidade. Apresenta-se como um cessar da respira-
ção com duração maior que dez segundos, terminan-
do com um despertar. A parada respiratória acontece 
quase sempre pelo fechamento da via aérea superior 
ao longo da faringe. Esta obstrução pode estar locali-
zada em qualquer das porções da faringe, ou seja, na 
naso, oro ou hipofaringe, sendo mais comum a obs-
trução nasofaríngea. 

A apneia do sono pode ser central ou obstrutiva. A 
apneia central é a parada do fluxo aéreo, sem esforço 
respiratório. A apneia obstrutiva é a cessação do fluxo 
aéreo na presença de esforço respiratório, ocorrendo 
pela interrupção da via aérea superior em qualquer 
ponto da faringe e está associada a ronco forte, do 
tipo ressuscitativo. O paciente faz grande esforço res-

piratório, sem fluxo aéreo. 
A apneia obstrutiva se associa com alto grau de morbidade e em casos 

graves pode sobrevir a morte. O achado mais característico no paciente, 
com apneia obstrutiva do sono, é o ronco; sendo este o resultado da vibra-
ção nas mucosas palatofaríngeas ou esofagofaríngeas. 

O ronco, assim como a apneia, tende a aumentar com a idade, embora 
possa estar presente mesmo e crianças de tenra idade. Estima-se que 60% 
dos homens e 40% das mulheres roncam regularmente entre 60 e 65 anos 
de idade. Alguns estudos apontam que 2% a 5% da população adulta apre-
sentam apneia de sono, sendo a prevalência duas vezes maior em homens 
do que em mulheres. 

Os pacientes com apneia do sono apresentam, como referimos acima, 
sonolência excessiva diurna. Outros efeitos da apneia do sono são hiper-
tensão arterial (pode haver hipotensão arterial em idosos), irritabilidade, 
fadiga, cefaleia matutina, diminuição da memória, depressão e disfunção 
erétil. A prevenção, com medidas de correção ortodôntica, deverá ser o 
padrão-ouro no sentido de evitar o aparecimento da apneia do sono. A cor-
reção de causas de obstrução nasal com melhora da respiração da criança 
é de fundamental importância.

Quando o distúrbio respiratório já é patente, medidas corretivas são 
aplicadas, como os aparelhos intraorais que, fundamentalmente, anterio-
rizam a mandíbula e a língua, abrindo espaço na faringe, suficiente para o 
fluxo aéreo da respiração. Estes aparelhos são confeccionados por dentis-
tas após uma avaliação completa do paciente e exame de polissonografia, 
que deve ser repetida após aproximadamente seis meses do início do trata-
mento, certificando a ação do mesmo. 

Alguns pacientes podem ser candidatos a cirurgias realizadas por otor-
rinolaringologistas ou cirurgiões bucomaxilofaciais. As cirurgias de amíg-
dalas e de adenoides são bastante frequentes em crianças e merecem uma 
atenção especial, visto que a demora na sua indicação pode ser a causa de 
distúrbios respiratórios no futuro. 

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) é a terapia padrão ouro 
para a síndrome da apneia - hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS). O pa-
ciente fará uso de máscara nasal ou facial para garantir a pressão impingida 
pela máquina de CPAP. A mascara conectada a uma bomba de ar de pres-
são positive prove um fluxo de ar nas narinas, mantendo a via aérea aberta.

O CPAP e outros respiradores mecânicos mais modernos como os Bi-
PAPs, na maioria dos casos, têm efeito imediato nos sintomas das apneias, 
recuperando a energia e a atividade mental, fatores muito importantes na 
aderência ao tratamento.

O emagrecimento é uma medida sempre implementada, independen-
te do tipo de tratamento eleito para determinado paciente. Sabe-se que 
pequena perda de peso pode resultar em grande melhora do quadro de 
apneia. Opta-se por dietas e, em casos específicos, por medicamento ou 
mesmo cirurgia.

Elevar a cabeceira do paciente melhora a respiração e evita o refluxo 
gastroesofágico muito frequentemente associado aos distúrbios respira-
tórios do sono. A posição de dormir tem também importância, sendo o 
decúbito lateral direito o preferível, pois evita a queda da língua em direção 
à faringe e auxilia na prevenção do refluxo gastroesofágico.

*Com colaboração de Carolina Castro Porto Silva Janovsky, médica vo-
luntária da Disciplina de Endocrinologia da Escola Paulista de Medicina/
Unifesp.

“O CPAP e outros respiradores mecânicos mais modernos como os BiPAPs, na maioria dos casos, têm 
efeito imediato nos sintomas das apneias, recuperando a energia e a atividade mental, fatores muito 

importantes na aderência ao tratamento”

Ademir Baptista Silva 
é Professor adjunto 

da Escola Paulista de 
Medicina e chefe do 

Departamento de 
Medicina do Sono da 

Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica

A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) 
é caracterizada por episódios recorrentes de obstru-
ção da via aérea superior (VAS) durante o sono, que 
levam à redução significativa ou mesmo interrupção 
do fluxo aéreo, geralmente acompanhados de queda 
na saturação da oxi-hemoglobina e fragmentação do 
sono. A SAOS é doença bastante prevalente e sua 
incidência tem aumentado significativamente nos 
últimos anos. Acomete principalmente homens em 
torno da quinta década de vida, porém pode ocorrer 
em ambos os sexos e também em crianças. As prin-
cipais características clínicas da SAOS são o ronco, 
pausas respiratórias noturnas e a sonolência excessi-
va diurna. A SAOS está associada a diversas comorbi-
dades, como alterações cardiovasculares, hipertensão 

arterial sistêmica, obesidade, prejuízo de funções cognitivas, acidentes de 
trânsito e trabalho devido à sonolência, de forma que seu tratamento não 
pode ser negligenciado. 

O tratamento da SAOS é bastante variável e depende de vários fatores, 
como gravidade da doença, alterações anatômicas na VAS e comorbida-
des. O tratamento inicialmente deve comtemplar medidas de higiene do 
sono, como evitar ingestão de bebidas alcoólicas ou medicações que levem 
ao relaxamento da musculatura à noite e medidas para evitar dormir na 
posição supina, bem como correção de eventuais alterações clínicas como 
hipotireoidismo por exemplo. A perda de peso é outro ponto muito im-
portante e deve ocorrer simultaneamente ao tratamento da SAOS. Como 
medida específica a forma mais efetiva de tratamento da SAOS é o uso de 
aparelhos de pressão positiva, sendo o mais comum o CPAP. Esses apare-

lhos criam um coxim pneumático na faringe que impede seu colapso. Para 
casos mais leves uma alternativa pode ser o uso de dispositivos intraorais 
que têm por objetivo avançar a mandíbula em relação à maxila impedindo 
que a base da língua, quando relaxada, oclua a faringe. 

Com relação ao tratamento cirúrgico também existem várias alterna-
tivas a depender da gravidade da doença e presença de alterações ana-
tômicas. As cirurgias nasais como a septoplastia e a turbinectomia são 
importantes coadjuvantes no tratamento da SAOS, porém isoladamente 
raramente são suficientes para a cura. Dentre as cirurgias faríngeas, a mais 
comumente empregada é a uvulopalatofaringoplastia, a qual, desde sua 
descrição na década de 80 vêm sofrendo modificações na técnica e hoje é 
realizada de forma mais conservadora, valorizando-se a presença de altera-
ções anatômicas. As cirurgias na base da língua apresentam maior morbi-
dade e são indicadas apenas para pacientes selecionados. Podem também 
ser realizadas cirurgias que envolvam o esqueleto facial, destacando-se o 
avanço maxilo-mandibular. Essas cirurgias além de corrigir eventuais al-
terações anatômicas promovem a tração anterior da musculatura inserida 
na mandíbula e maxila com ganho no espaço aéreo faríngeo e no tônus 
muscular. A cirurgia de avanço maxilo-mandibular apresenta bons resul-
tados à longo prazo mesmo em pacientes com quadros mais graves. Exis-
tem vários outros procedimentos menos invasivos, como radiofrequência 
e escleroterapia de palato e aplicação de implantes palatais, porém sua in-
dicação no momento está reservada para casos de ronco sem SAOS ou 
SAOS leve até que evidências mais consistentes estejam disponíveis. Como 
última alternativa em casos de SAOS muito grave associada a malforma-
ções importantes ou comorbidades clínicas com evidente risco de morte a 
traqueostomia pode ser indicada, ainda que em caráter temporário. 

“As cirurgias nasais como a septoplastia e a turbinectomia são importantes coadjuvantes no 
tratamento da SAOS, porém isoladamente raramente são suficientes para a cura”

Luis Carlos Gregório 
é professor associado 
do Departamento de 
Otorrinolaringologia e 
Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço da EPM/Unifesp
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Jornal do Clínico - Como o senhor avalia atualmente a 
produção científica, tecnológica e de inovação no Brasil?

Guimarães  – Para um País que começou tão tardiamente as 
atividades de C&T, nossa avaliação é plenamente positiva. Quan-
to à produção científica, temos evoluído de forma constante e 
avançamos de cerca de 2000 artigos publicados em revistas in-
ternacionais por pesquisadores brasileiros em 1981, para 34 mil 
em 2012; desde 2009 passamos a ostentar 13ª posição no ranking 
mundial da produção científica. Este é um indicador importante 
já que exibe a capacidade do país em à relação pesquisa científica 
e ao aumento no número de pesquisadores atuando em universi-
dades e centros de pesquisa. A produção tecnológica e a inovação 
encontram hoje no Brasil condições excelentes para o seu cresci-
mento. A Capes, por exemplo, tem lançado um grande número 
de programas voltados para áreas inovadoras e estratégicas, tan-
to no Brasil quanto no exterior. Outras agências federais e esta-
duais também vem atuando de forma incisiva para que a inova-
ção se torne um componente primordial na realidade da ciência 
brasileira. Ainda temos gargalos, como o sistema regulatório, por 
exemplo, e estamos buscando superá-los e as perspectivas são 
positivas. Um importante sinalizador é o aumento da cooperação 
com outros países e, também nisto, a Capes tem buscado ampliar 
sua atuação.

Jornal do Clínico - O senhor instituiu, em 2011, o Progra-
ma Nacional de Pós-Graduação, que visa, até 2020, definir 
novas diretrizes, estratégias e metas para dar continuidade e 
avançar nas propostas para política de pós-graduação e pes-
quisa no Brasil. Quais foram os primeiros passos dados nesse 
sentido?

Guimarães  – Na verdade, trata-se do Plano Nacional de Pós-
Graduação (PNPG 2011-2020) e muitos passos foram dados des-
de 2011 até aqui. O número de bolsas de mestrado, doutorado e 
Pós-doutorado vem crescendo de forma expressiva. Nas três mo-
dalidades de bolsas alcançamos hoje um total de 83.370 bolsas. 
Isto é importante, na medida em que permite que mais alunos se 
titulem e busquem se posicionar no mercado de trabalho. Tam-
bém ampliamos o fomento em várias áreas do conhecimento, por 
meio de Editais lançados com recursos próprios ou em parceria 
com instituições das mais distintas esferas de atuação. A Capes 
está hoje estimulando a pesquisa em áreas como defesa nacional, 
saúde, meio ambiente, estudos jurídicos, nanotecnologia, para-
sitologia, toxinologia e uma série de outras. No sentido de atu-
ar na solução do problema das assimetrias ainda observáveis no 
sistema, a Capes mantém hoje acordos de Cooperação com 20 
fundações estaduais de amparo à pesquisa. Estas são algumas das 
ações já deflagradas e outras mais estão sendo gestadas para os 
próximos anos.

Jornal do Clínico - Tanto o investimento, quanto o núme-
ro de bolsas concedidas pela CAPES vêm crescendo nesses 
últimos anos. Já é um dos reflexos do Programa Nacional de 

Pós-Graduação?
Guimarães  – O cresci-

mento é, de fato, um reflexo 
do Plano Nacional de Pós-
Graduação. O Plano é uma 
detalhada peça de plane-
jamento, por meio do qual 
lançamos um olhar sobre a história da pós-graduação, seu sur-
gimento, sua evolução e seus números, e a partir daí elaboramos 
a projeção do seu crescimento. Com vistas ao atendimento das 
necessidades do País este trabalho é amparado por um criterioso 
processo de formatação de nosso orçamento, que evoluiu de R$ 
2,8 bilhões de reais em 2011, para R$ 3,5 bilhões em 2012 e che-
gando a R$ 4,2 bilhões em 2013. Obviamente, isto se reflete no 
aumento do número de bolsas concedidas, bem como em nos-
sas ações de fomento. Mas temos aqui dois aspectos que são de 
grande importância. O primeiro diz respeito ao fato de que nossa 
execução orçamentária beira os 100% do orçamento a cada ano,  
ou seja, aquilo que recebemos, nós de fato realizamos. Um outro 
aspecto importante é o fato de que a Capes utiliza apenas 1,5% de 
seu orçamento com sua gestão, aí incluído o salário de todos os 
seus servidores. São números que refletem a eficiência da agência 
no cumprimento de sua missão institucional. Tudo isto ocorre 
por força de nossa crença no planejamento. Mas convém lembrar 
que para a execução do PNPG 2011-2020 contamos com a parti-
cipação das duas agências federais, o CNPq e a FINEP, e também 
das agências estaduais.

Jornal do Clínico - Como o senhor avalia o desempenho 
do Programa Ciência sem Fronteiras nesses dois primeiros 
anos? 

Guimarães  – O Programa Ciência sem Fronteiras foi um de-
safio que nos foi proposto pela Presidente Dilma, e nossa avalia-
ção quanto a ele é a melhor possível. Entre 2006 e 2010 mantí-
nhamos uma media anual de 4,5 a 5 mil bolsistas no exterior. Essa 
experiência da CAPES foi crucial para o deslanche do programa. 
Entre outros fatores a CAPES já tinha organizada uma Diretoria 
de Relações Internacionais com ampla experiência na atuação 
no exterior. O programa CsF é operacionalizado pela CAPES e 
CNPq, em conjunto, e tem como meta treinar, em quatro anos, 
até 101.000 estudantes e pesquisadores brasileiros nas melhores 
universidades do mundo nas áreas de Tecnologia Científica e 
Inovação, sendo 75 mil financiadas pelo Governo Federal e 26 
mil pelo setor privado. Em setembro de 2013 já atingimos núme-
ros superiores a 53 mil bolsas concedidas em cinco modalidades 
(graduação-sanduíche, doutorado-sanduíche, pós-doutorado, 
doutorado pleno e bolsa Jovens Talentos/Pesq. Visitante). Por-
tanto, o Programa tem se mostrado bastante factível e uma das 
razões para isto é o fato de que o país se mostrou pronto para 
dar uma resposta ao desafio e os estudantes e as universidades 
“compraram” a ideia. 

Jorge Almeida Guimarães, atual presidente da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro e possui doutorado em Biologia Molecular pela Escola Paulista de 
Medicina da Unifesp. Já atuou como professor em várias universidades com UFRRJ, Unifesp, 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, UNICAMP, UFF e UFRJ, e atualmente é pro-
fessor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante sua carreira, já ocupou 
duas vezes o cargo de presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. 
Guimarães recebeu nossa equipe para uma breve entrevista na qual falou sobre a produção tec-
nológica e inovação no Brasil, o Programa Nacional de Pós-Graduação e o Programa Ciência 
sem Fronteiras. 

Jorge Almeida Guimarães

Vida Pública - Entrevista
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Perdemos a batalha, mas não a guerra

A Diretoria da SBCM deseja a 
todos boas festas e um 

ano novo repleto 
de realizações
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O governo federal conseguiu aprovar no congresso e colocar em prática um novo 
programa na área da saúde por meio da MP 621/13 que, dentre outras medidas ab-
surdas, importa médicos formados no exterior sem revalidação do diploma e com-
provação da fluência em nossa língua. Contudo, os reflexos do despreparo de alguns 
médicos, cuja formação profissional suscita dúvidas, e as deficiências do programa 
já estão aparecendo.

 Alguns dos que estão exercendo a medicina no Programa Mais Médicos foram 
reprovados no Revalida. Um exame fácil, para mensurar conhecimento, habilida-
de e atitude no exercício profissional. Denúncias de prescrições erradas e algumas 
até fatais já estão sendo noticiadas pelos veículos de comunicação do país. Médicos 
estão sendo demitidos ou “substituídos” por profissionais do Mais Médicos, o que 
não é permitido pelas regras do programa. Essas e muitas outras inconsistências só 
demonstram como o governo não busca solucionar os verdadeiros problemas da 
saúde pública.

Com o discurso da falta de médicos, o governo brasileiro direcionou a culpa do 
caos da saúde pública para a classe médica, mas em nenhum momento enfrentou 
verdadeiramente os três principais problemas: subfinanciamento, má gestão e cor-
rupção. A população sofre desassistida, sem poder realizar exames básicos e sem 
ter acesso à medicação necessária para realizar um tratamento adequado. Temos 
milhares de pacientes já atendidos por nós médicos, sem conseguir realizar exames 
e cirurgias já indicadas.

São bem vindos os médicos formados fora do Brasil, desde que sejam aprovados 
nos moldes atuais do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Re-
valida, uma prova simples, de conhecimentos básicos, diferente dos exames que são 
realizados para ingressar na residência médica.

 Vamos levar mais médicos para a periferia das grandes cidades, para cidades 
pequenas e distantes do Brasil, desde que tenhamos estrutura adequada, carreira 
de estado e cumprimento das nossas leis trabalhistas. A população carente já sofre 
demais sadia e não merece uma medicina inferior, praticada por profissionais que 
não sabemos a competência.

O resultado da primeira fase do exame de revalidação do diploma deste ano já de-
monstra como os médicos estrangeiros que aqui vieram fazer o exame estão despre-
parados para atuar no Brasil. Apenas 9,7% conseguiram passar nesta fase do exame, 
que é considerada uma prova fácil e de conceitos básicos para médicos brasileiros. 
Os 90,3% reprovados irão trabalhar no Mais Médicos?

 Infelizmente, há “viés de contaminação” de gestores do sistema de saúde públi-
co, nos três níveis (municipal, estadual e federal), misturando politicagem e visão 
eleitoreira, quando deveria preponderar a competência técnica. E, como no Brasil, 
há eleições a cada dois anos, sofremos ainda mais. Fala-se fortemente do “Mais Mé-
dicos” como principal bandeira eleitoral, para o governo que tem péssima avaliação 
na saúde e “trampolim” para outros que querem eleger-se. Não podemos misturar 
saúde com politicagem, porque a população sofre ainda mais. Agoniza e morre sem 
adequada assistência.

O momento exige prudência, preocupação, discernimento, inteligência e bastan-
te força para enfrentarmos os enormes desafios que temos. Perdemos uma batalha, 
mas temos que permanecer unidos na luta por uma saúde pública cada vez melhor, 
com melhor financiamento, sem corrupção e melhor gestão para mudar o jogo.

 Vamos revelar a atual situação do SUS, mostrando o que está faltando e o que 
não funciona. Vamos fazer valer a voz do povo nas ruas, clamando por saúde de 
qualidade. Vamos lutar por melhorias no financiamento, como foi iniciado com o 

Benefícios ao associado
Você que é sócio adimplente da SBCM pode usu-

fruir de uma série de vantagens e descontos especiais. 
Confira no nosso site todas as empresas parceiras e 
veja como participar!

www.sbcm.org.br

Projeto de Lei de iniciativa popular para colocar 10% da re-
ceita corrente bruta da união na saúde pública.

 Defendamos nossas bandeiras com altivez, dignidade, 
verdades, força e perseverança, pois “a verdade é filha do 
tempo, não da autoridade”, assim como “a justiça tarda, mas 

não falha”. Estejamos unidos e vitórias vi-
rão.

A saúde é nosso bem maior e o médico 
e nosso povo merecem respeito.

Florentino Cardoso
Presidente da AMB

Espaço da AMB


