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Os artigos assinados não refletem 

Há hoje entre muitos gestores um discurso 
enviesado e perigoso. Fala-se em graduar médicos 
para a atenção básica, ignorando completamente 
que a medicina é uma ciência complexa. Que o 
doente é um ser humano e está sujeito a males que 
vão bem além das gripes e dores de barriga. 

Do ponto de vista da organização do sistema de 
assistência, a atenção básica, também conhecida 
como primária, nada mais é do que a porta de 

entrada do paciente. É onde ele deve receber informações sobre prevenção, 
além de cuidados para doenças mais simples. Também é a peneira que filtrará 
os casos corriqueiros da alta complexidade, encaminhando os últimos para a 
rede secundária e terciária, dependendo da situação. É, enfim, uma solução 
racional.

Já sob a ótica da assistência ao ser humano, tal compartilhamento não 
cabe. O profissional da medicina tem de estar preparado para atender um 
doente em todas as suas necessidades. Para tanto, precisa de uma formação 
integral e de qualidade, sem falar que primordialmente deve gostar de gente. 

Essa, aliás, é a chave da boa medicina. Jamais será bom médico aquele que 
vê o paciente como uma fonte de lucro, um simples número de apartamento 
de hospital ou um mero usuário do plano de saúde que o remunera mal. 

Atenção básica em um território tão vasto quanto o brasileiro deve 
contemplar de forma universal as demandas de saúde dos menos 
favorecidos. Mas falta tudo por aqui: relação médico-paciente, infraestrutura, 
medicamentos. Parece até que doente incomoda o médico; assim não recebe 
a assistência que deveria.

Medicina exige envolvimento, amor, gostar de gente. A relação médico-
paciente é o segredo para a evolução positiva de todo e qualquer paciente. 
Portanto, erra e errará sempre aquele que defende graduação dirigida à 
atenção básica. Isso foge aos princípios do humanismo; é como ver a doença 
sem levar em consideração que o importante mesmo é o doente. 

O paciente tem de ser atendido por um médico com formação humanística; 
não com aprendizagem elementar ou predominantemente tecnicista. Precisa 
ser examinado em sua integralidade, independentemente da queixa. Necessita 
de atenção total.

Atendimento básico somente é discurso vazio de quem de medicina não 
sabe absolutamente nada. Daqueles que preferem dividir o ser humano em 
classes, criando uma porta de entrada estreita para os menos apoderados 
economicamente, bem longe daquela que a classe A+++ terá a seu dispor 
para ampará-la em todas e quaisquer dificuldades de saúde. 

Essa visão nos levou ao “Mais Médicos”. Trata-se de um atestado público 
de quem não se preocupa com a saúde coletiva. Se contrário o fosse, não 
teríamos agora no atendimento aos mais vulneráveis socialmente mão 
de obra sem qualificação comprovada, como a prestada nos rincões e nas 
periferias do Brasil por profissionais que não se submeteram a uma prova 
para atestar sua capacitação.

O paciente, aqui ou em qualquer parte do mundo, merece respeito. 
Muito mais: merece e deve ser tratado com humanismo, além de amor e 
responsabilidade. 
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Editorial

Graduação em atenção básica é falácia de 
maus políticos 

13º Congresso Paranaense de Clínica Médica 
7º Congresso de Medicina de Urgência
Data: 23 e 24 de setembro de 2016 
Local: Associação Médica do Paraná (Curitiba / PR) 
Informações: www.sbcmpr.com.br | 
sbcmpr@sbcmpr.com.pr

XVI Congresso Catarinense de Clínica Médica 
XIV Congresso Catarinense de Medicina de 
Urgência e Emergência
Realização: SBCM Regional-SC
Data: 14 e 15 de outubro de 2016
Local: Blumenau-SC
Informações: www.sbcmsc.com.br

Eventos apoiados

 Simpósio Multidisciplinar de Terapêutica em 
Doenças do Fígado
Realização: ABEF 
Data: 13 a 15 de julho de 2016 
Local: Bahia Othon Palace Hotel (Salvador - BA) 
Informações: www.hepatologiadomilenio.com.br

21º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em 
Diabetes
Realização: ANAD 
Data: 28 a 31 de julho de 2016 
Local: UNIP (São Paulo-SP) 
Informações: www.anad.org.br/congresso

Eventos realizados pela 
SBCM

7º Curso Avançado de Reciclagem em Clínica 
Médica
Realização: SBCM 
Data: 08 a 12 de agosto de 2016
Local: Milenium Centro de Convenções (São 
Paulo-SP)
Inscrições: www.sbcm.org.br/reciclagem2016

Eventos promovidos pelas 
Regionais
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Antonio Carlos Lopes revela projetos para APAE de São Paulo
Em uma cerimônia realizada dia 19 de abril, o presidente da SBCM, Antonio Carlos Lopes, tomou posse como 

Superintendente Voluntário do Conselho Científico do Instituto de Ensino e Pesquisa da APAE de São Paulo. “Ter 
a oportunidade de contribuir com esta entidade é uma enorme satisfação. A medicina é pautada na prática do 
amor ao próximo, mesmo alicerce da APAE. Sinto-me honrado e quero retribuir à altura, contribuindo com seu 
desenvolvimento científico e social. É uma realização ímpar, poucos tiveram tamanho privilégio”, celebrou Lopes. 

Defensor contumaz da qualificação permanente do exercício da medicina e do resgate da humanização na 
relação médico-paciente, o novo superintendente terá como desafio desenvolver ações referentes ao ensino e pes-
quisa, com destaque para a realização de novos estudos científicos, estimulo à união de Organizações Sociais e 
profissionais que trabalhem com a temática da deficiência intelectual no Brasil e no exterior por meio dos cursos 
de especialização, além do investimento na ampla inclusão da pessoa com Deficiência Intelectual na sociedade. 

Confira, a seguir, os planos de Antonio Carlos Lopes para a APAE de São Paulo:     

JC - Que foco pretende dar à área médica da APAE de São Paulo?
Lopes - Um dos objetivos primordiais é aproximarmo-nos das esco-

las médicas de todo o Brasil, a fim de trazer seus alunos para dentro da 
APAE – queremos incluir um breve estágio no currículo de diversas áre-
as da saúde para que seus egressos colaborem e conheçam os princípios 
e a relevância de nossa instituição para a sociedade. 

JC - Essa ideia se estenderá a âmbito nacional? Qual a importân-
cia para a APAE de São Paulo?

Lopes -Esperamos agregar as 2.100 APAEs do País, por meio de te-
leconferências e de eventos, como congressos e simpósios. Alinharemos 
nossas ações, fortalecendo o ensino médico, trocando experiências com 
as instituições de ensino, conscientizando a todos sobre o trabalho da 
nossa Associação. Além da realização do Congresso Nacional das APA-
Es, também investiremos no ensino à distância, promovendo intenso 
networking entre as unidades de todo o Brasil. Uma das propostas é re-
alizar conferências mensais, para disseminar contínua e periodicamente 
o conhecimento. Aliás, buscaremos nivelar o conhecimento bem como 
nossos trabalhos e descobertas em pesquisas. Desta forma, fortalecere-
mos a assistência, a troca de informações e seremos ainda mais coesos 
para a ruptura com a discriminação. 

JC - O que tem a comentar especificamente sobre os investimen-
tos da APAE de São Paulo em pesquisa?

Lopes -Temos o compromisso de estimular a propagação do conhe-
cimento científico envolvendo a deficiência intelectual; inclusive nos se-
tores mais carentes de estudos. Por exemplo, sabe-se que os portadores 
de Síndrome de Down envelhecem precocemente, contudo não conta-
mos com aporte suficiente para compreender em detalhes tal relação. 
Precisamos de novos estudos para englobar o cenário ao qual estamos 
expostos. Hoje, nossos pacientes recebem mais cuidados do que a gera-
ção anterior, o que interfere no desenvolvimento do indivíduo e na res-
posta da doença. O Estado de São Paulo é visto pelas demais unidades da 
APAE como catalisador de informações – por isso a responsabilidade é 
ainda maior. Centralizaremos a pesquisa na comunidade da APAE, para 
que possamos trazer real benef ício aos que sofrem com algum tipo de 
deficiência intelectual.

JC - Como serão elaboradas as pesquisas? 
Lopes -A elaboração acontecerá em duas etapas. Primeiramente, se-

pararemos doenças genéticas das não genéticas. Após este processo, de-
senvolveremos ambulatórios capacitados para dar continuidade ao aten-
dimento dos pacientes; não somente fechar o diagnóstico e encaminhar 
ao Sistema Único de Saúde. Por fim, aproximaremo-nos de instituições 
internacionais que são referência no cuidado da deficiência intelectual, 
buscando maior interação com suas pesquisas e também convidando-
-as a participar de nossos eventos científicos. Uma das metas é unir, no 
mesmo nível científico, todas as APAES do país, feito que sonhamos ver 
concretizado com brevidade. 

JC - As pesquisas se concentrarão em alguma especialidade?
Lopes -Ampliaremos o leque de pesquisa, debruçando-nos em di-

versas áreas da saúde. Para tanto, estamos convidando especialistas: um 
deles é o urologista pediátrico Antonio Macedo Jr., que realiza traba-
lho muito interessante, inclusive com atenção especial não apenas aos 
pacientes, mas também às suas famílias. Uma vez munidos de respaldo 
científico de excelência, seremos capazes de promover mudanças na in-
tervenção em medicina e ainda melhorar equipamentos e práticas tera-
pêuticas. Exemplo disso é o papel dos nutrólogos dentro da APAE, cuja 

função é desenvolver uma biodieta que atenda às restrições dos pacien-
tes e previna o agravamento de deficiências intelectuais. 

JC - Síndrome de Down, citada pelo senhor, terá atenção espe-
cial?

Lopes -Planejo incentivar a criação de ambulatórios em diversas es-
pecialidades e um específico para a Síndrome de Down, no tocante à 
pesquisa. Não temos nada na literatura que defina bem os casos genéti-
cos da doença. Quando aluno, participei de um trabalho que estudou a 
Síndrome de Down de forma multidisciplinar, abrangendo cardiologia, 
endocrinologia, pneumologia, nutrição, entre outras áreas. O foco era 
identificar as deficiências clínicas desses pacientes. Quero ampliar este 
trabalho por meio de um banco de pesquisa, no qual guardaremos o soro 
dos pacientes. Desta forma, sempre que houver alguma descoberta na 
medicina, podemos ver se o portador da Síndrome de Down também 
é contemplado. Também abordaremos a epigenética, modificações do 
genoma herdadas, mas que não alteram a sequência do DNA: aplicare-
mos a fim de entender os diferentes graus da síndrome. Aliás, em toda 
essa empreitada, teremos a participação ativa de um dos mais conceitu-
ados e qualificados geneticistas do mundo, o professor Willy Beçak, do 
Instituto Butantan, que aceitou nosso convite para integrar o Conselho 
Científico. 

JC - Ainda existe muita discriminação em relação aos deficientes 
intelectuais. A desconstrução deste preconceito é um de seus obje-
tivos?

Lopes -Precisamos acabar com o preconceito. O portador de defi-
ciência intelectual é muito discriminado na rua, nos shoppings, no am-
biente de trabalho. Queremos desmitificar as deficiências intelectuais e 
começaremos isso por meio dos egressos de medicina, inserindo-os em 
nossa instituição. Além de sensibilizá-los, ainda forneceremos informa-
ção de qualidade sobre este paciente. Esse é um grupo importante de 
multiplicadores de informação, pelo acesso a milhões de outros indiví-
duos em seus consultórios, clínicas e hospitais.

JC - Medidas legislativas também serão tomadas?
Lopes -Promoveremos a inserção social, respeitando as caracterís-

ticas individuais. A Lei 8.213/91 prevê que empresas com mais de 100 
funcionários tenham 10% de suas vagas preenchidas por pessoas com 
deficiência. Ainda que não seja responsabilidade direta da APAE, vamos 
entrar em contato com especialistas do Direito para ampliar a legislação 
que protege esses indivíduos e garantem seu espaço na sociedade. Por 
meio de nossas pesquisas, manteremos constante articulação visando 
levar este conhecimento aos órgãos responsáveis; estes, sim, envolvidos 
com o zelo pelos direitos dessa população. Inclusive, contamos com a 
ajuda e apoio do Professor Titular de Direito Penal da PUC-SP, Oswaldo 
Duek.  

JC - Pessoalmente, qual a importância de poder atuar dentro da 
APAE?

Lopes -Este cargo exige compromisso ímpar, sobretudo com a his-
tória da APAE. Atuando presencialmente dentro da organização, terei a 
oportunidade de enaltecer os ganhos positivos para a comunidade, além 
de cultivar a memória desta instituição, que trabalha desde 1961 pro-
movendo a inclusão da pessoa com deficiência intelectual e deve ser um 
exemplo para as gerações mais novas. O que a APAE fez até hoje exige 
enorme responsabilidade e comprometimento pelo aprimoramento so-
cial e de tecnologias. 
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Antonio Carlos 
Lopes ministra 

aula inaugural da I 
Semana Médica da 

Unifenas

Nos dias 01 e 02 de junho, o presidente 
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e 
diretor da Escola Paulista de Clínica Médica 
(EPCM), Antonio Carlos Lopes, foi convida-
do de honra da I Semana Médica da Unifenas 
(Alfenas-MG). Com o auditório lotado, ele 
participou da abertura oficial do evento e mi-
nistrou aula magna sobre “a importância da 
relação médico paciente frente à tecnologia”. 
Após a palestra, Lopes participou do lança-
mento da coleção “Clínica Médica – Diag-
nóstico e Tratamento”, de sua autoria.

Reunião na AMB debate relacionamento 
com o novo governo

No dia 18 de junho aconteceu no Hotel She-
raton WTC, em São Paulo, a última reunião do 
Conselho Deliberativo da Associação Médica 
Brasileira (AMB). O encontro, que teve apoio 
do Conselho Federal de Medicina (CFM), con-
tou com a presença do diretor da SBCM, Mario 
da Costa Cardoso Filho, além de representantes 
de diversas sociedades de especialidades e fede-
radas da AMB. 

Um dos pontos principais do encontro foi 
repercutir o relacionamento com o novo go-
verno. “A orientação geral foi que todas as so-
ciedades de especialidade presentes, e também 
as federadas, buscassem facilitar ao máximo o 
relacionamento com as novas autoridades go-
vernamentais através dos contatos regionais”, 
adiantou Cardoso. 

Outro tópico de destaque foi a questão do 
equilíbrio na AMB, tema que dominou os deba-
tes no período da tarde. Foi ressaltada a grande 
importância das sociedades de especialidade 
na estrutura do associativismo. “Hoje essa im-
portância é fundamentalmente acadêmica, mas 
também deveria ser financeira, visto que es-
truturas como a CNA (Comissão Nacional de 
Acreditação), que são base para a revalidação 
do título de especialista, têm um custo impor-

tante. Precisamos considerar que o título de es-
pecialista é o grande vínculo da AMB com as 
sociedades do ponto de vista de qualificação do 
médico, ou seja, um enorme serviço prestado à 
Medicina”, afirmou. 

Houve também uma análise do panorama 
do exercício das diferentes especialidades, em 
que foi possível verificar que as dificuldades 
se mostram comuns. Entre os desafios, desta-
cam-se a fragilidade no alcance de reembolso 
e reajuste de tabelas e contratos; nos processos 
de titulação e recertificação dos especialistas; o 
excesso de cursos de pós-graduação de baixa 
qualidade; excesso de faculdades de medicina 
criando profissionais com formação preocu-
pante; dificuldade no relacionamento com as 
entidades governamentais, com parlamentares 
e, também, com outras profissões correlatas. 
Foi debatida ainda a judicialização de vários as-
pectos da medicina.

Coordenaram os trabalhos o presidente da 
AMB, Florentino Cardoso, o secretário-geral 
da entidade, Antônio Jorge Salomão, além do 
presidente do CFM, Carlos Vital, e do presiden-
te da Associação Paulista de Medicina (APM), 
Florisval Meinão.

SBC-BA presta homenagem a Renato Lopes
Durante a cerimônia de encerramento da 28ª 

edição do Congresso de Cardiologia do Estado da 
Bahia, que aconteceu no último dia 14 de maio, a 
diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
- Seção Bahia (SBC-BA) concedeu ao Dr. Rena-
to Lopes, presidente do Capítulo de Investigação 
Clínica da SBCM, full professor da Duke Univer-
sity Medical Center (EUA) e professor livre do-
cente de Cardiologia pela EPM/Unifesp, o título 
de sócio honorário da entidade, pela importante 
contribuição que vem prestando à especialidade, 
notadamente no Estado da Bahia. Renato Lopes 
viabilizou a parceria entre a SBC-BA e a Duke Uni-
versity na estruturação do Simpósio Internacional, 
pelo quarto ano consecutivo. Nivaldo Filgueiras, presidente da SBC-BA, ressaltou o quanto a 
iniciativa tem agregado valor ao congresso local, a cada ano mobilizando um número crescente 
de participantes. Também tornou público o sentimento de estima e admiração da Cardiologia 
Baiana, qualificando Renato Lopes como um verdadeiro “amigo da Bahia”.

Revista digital passa a permitir submissão online
A Revista da Sociedade Brasileira de Clí-

nica Médica, que já está disponibilizada para 
consulta gratuita no site, a partir do próximo 
mês de setembro terá um novo sistema para 
submissão online dos trabalhos. A novidade 
tem como objetivo facilitar de comunicação 
entre revisores e autores, além de permitir 
que ambos acompanhem o andamento de 
cada fase do processo até a publicação final. 

A Revista da SBCM é publicada desde 
2003 e vem sendo importante veículo para 
atualização científica dos clínicos de todo o 
país. Seu conteúdo traz artigos científicos 
originais em Clínica Médica e Medicina de 
Urgência e Emergência, artigos de revisão, 
editoriais e relatos de caso. 

www.sbcm.org.br/revista

SBCM inaugura sua 
Web TV

A partir de julho de 2016 entra no ar a Web 
TV da Sociedade Brasileira de Clínica Médi-
ca. A iniciativa pioneira visa trazer à discussão 
os principais temas científicos da atualidade 
que são de interesse do clínico e de utilidade 
no dia a dia profissional. Com acesso gratui-
to pelo site da SBCM, o canal irá trazer aulas, 
reuniões científicas e artigos comentados por 
especialistas. Confira em breve!

Gilson Soares Feitosa Filho, vice-presidente da SBC-BA, 
entrega homenagem a Renato Lopes
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Presidente da SBCM é 
homenageado pela ABRASCI

O diretor da Escola Paulista de 
Clínica Médica, superintendente 
do Conselho Científico da APAE de 
São Paulo e presidente da Socieda-
de Brasileira de Clínica Médica, An-
tonio Carlos Lopes, recebeu no dia 
29 de junho a medalha de Mérito 
Profissional em Ciências Médicas, 
concedida pela Academia Brasileira 
de Ciências, Artes, História e Lite-
ratura (ABRASCI). Com mais de 
100 anos de existência, a entidade 
de reconhecimento internacional é 

responsável pelo desenvolvimento de inúmeros trabalhos que objetivam o 
resgate da memória histórica e a preservação das tradições culturais, cí-
vicas e científicas da sociedade. “Fico extremamente honrado em receber 
essa medalha e emocionado pelo reconhecimento do trabalho científico 
e acadêmico que venho desenvolvendo ao longo de toda a minha carreira 
como médico e professor com foco na construção de valores e engrandeci-
mento Medicina”, afirmou Lopes.

Curso de Simulação em Urgências 
e Emergências Clínicas 

Nos dias 10 e 11 
de junho foi reali-
zada em São Paulo, 
mais uma edição do 
Curso de Simula-
ção em Urgências e 
Emergências Clíni-
cas – SECLIN, que 
tem como objetivo 
explorar os funda-
mentos da Urgên-
cia e Emergência 
através de simula-
ções.

Durante dois dias, 18 situações foram encenadas com apoio de atores, 
permitindo que o aluno tivesse oportunidade de vivenciar um atendimen-
to como protagonista e/ou parte da equipe da emergência. “O curso nos 
permite treinar ações corriqueiras nos prontos-socorros, nos deixando 
mais preparados e atualizados para um manejo do paciente nos serviços 
de emergência”, afirmou a aluna Andrea Araújo Alencar. Para Rogério de 
Souza Barcala, a experiência trouxe grande contribuição, sendo igualmente 
útil aos clínicos que eventualmente também atendem a casos de urgência.

As aulas foram ministradas pelo presidente da Abramurgem, Fernando 
Sabia Tallo, e pela Dra. Letícia Sandre Vendrame, Coordenadora da UTI de 
Clínica Médica da UNIFESP. “Os professores são pessoas comprometidas 
com o saber, com o estudo e com a Ética Médica e tratam dos temas de 
maneira bastante aberta. Para quem atua em urgências e emergências, es-
pecialmente aquele que não teve oportunidade de fazer residência, o curso 
é essencial”, completou a aluna Mariana Cardoso Maia Trazzi. 

Serão abertas em breve inscrições para uma nova edição do SECLIN, 
que acontecerá em São Paulo, dias 09 e 10 de setembro de 2016. Confira 
mais informações no site www.abramurgem.org.br.

Espaço da AMB

Um Novo Tempo

O Brasil vive momentos de turbulências, crises que envolvem 
diferentes áreas: política, econômica, social etc. Precisamos recu-
perar a confiança. O Brasil foi devastado por inescrupulosos que 
assaltaram o país. Falta credibilidade em setores do Executivo, do 
Legislativo, do Judiciário. Em quem confiar?

Continuemos lutando e defendendo instituições fortes, notada-
mente em prol da democracia. Pensemos e desenhemos o Brasil 
hoje com olhos para o amanhã. No campo social, educação e saú-
de, em especial, necessitam compor a linha de frente das nossas 
políticas. Não existe nação desenvolvida sem que educação seja 
prioridade.

A saúde, área em que militamos com tanto orgulho, vontade, 
amor, está numa crise profunda, pois faltam recursos adequados 
e gestão qualificada. Não podemos compartilhar com a politiza-
ção na saúde, com a falta de planejamento, com o olhar somente 
para o presente, com a estratégia do diagnóstico e tratamento de 
doenças. Fala-se no diagnóstico precoce, um pouco na prevenção, 
raramente na promoção da saúde e excepcionalmente na educa-
ção em saúde. Uma nação que tem os olhos voltados para o futuro, 
urge adotar educação em saúde como prioridade, pois, verdadeira-
mente, muda cenários para melhor, se bem feita. Sabemos que os 
resultados virão em médio, longo prazo, e isso a classe política, de 
um modo geral, rejeita. Acostumou-se a trabalhar no curto prazo 
(inclusive para o enriquecimento ilícito), pois precisa de visibilida-
de imediata, visando reeleição, ou eleger os amigos, os compadres, 
os companheiros, a curriola.

A Associação Médica Brasileira (AMB) trabalha com foco no 
coletivo, na organização, no planejamento, na visão de curto, mé-
dio e longo prazos, na defesa de instituições fortes. Daí, estarmos 
irmanados com nossas Federadas e nossas Sociedades de Espe-
cialidade. Reiteramos a importância de estarmos juntos, unidos e 
buscando melhorias para a saúde, para a medicina e para o médico. 
Queremos um novo tempo, desejamos um Brasil novo, sem cor-
rupção, sem roubalheira, com uma população bem assistida, com 
educação e saúde de qualidade.

Hoje somos mais de 400 mil médicos no Brasil, mais de 110 mil 
estudantes de medicina. Temos uma medicina de elevado padrão, 
reconhecida internacionalmente em diferentes áreas. Porém, con-
vivemos com o descalabro de ouvirmos no cotidiano que o princi-
pal problema da saúde pública no Brasil é a falta de acesso. Então, 
dizem que resolverão os problemas importando médicos e, pior, 
sem sabermos a qualificação destes. Precisamos, sim, melhorar o 
acesso, mas é imperioso que se tenha qualidade. A qualidade é co-
locada à margem, porque pensam em quantidade. Temos médicos 
para atender a população brasileira desde que sejam melhor distri-
buídos, que haja política de estado para tal, como uma carreira mé-
dica para a atenção básica nos pequenos municípios ou naqueles 
de mais complicado acesso. O Brasil não suportará essa abertura 
desenfreada, não planejada de escolas médicas, sem critérios ade-
quados de avaliação. Precisamos avaliar os egressos das faculdades 
já existentes, pois também falta qualidade na formação médica do 
Brasil. 

Queremos e colocamo-nos à disposição para ajudar o Brasil, 
mas exigimos seriedade, verdade e trato adequado ao bem público. 
Conhecemos bem o setor saúde e sem qualquer mágoa, rancor ou 
ressentimento, sentaremos à mesa para discutir um projeto para 
a saúde brasileira, que contemple não somente a assistência, mas 
também o ensino, a pesquisa e a gestão. 

Vivamos um novo e melhor tempo, para que tratemos o povo 
brasileiro bom e ordeiro cada vez melhor naquilo que nos é mais 
precioso: a saúde. Saúde é nosso bem maior, e nossa gente merece 
respeito

Florentino Cardoso
Presidente da Associação Médica Brasileira
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Curso de Reciclagem em Clínica Médica traz convidado internacional

A 7ª edição do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica, 
que acontece de 8 a 12 de agosto de 2016 no Centro de Convenções 
Milenium, em São Paulo, tem como objetivo trazer à discussão temas 
atuais das diversas áreas da medicina, permitindo a troca de informa-
ções entre os clínicos de todo o país. 

Neste ano, o evento terá participação internacional do ilustre mé-
dico e pesquisador Renato Delascio Lopes, que também é professor 
associado da Divisão de Cardiologia da Duke University, diretor do 
Departamento de Validação de Eventos Clínicos (CEC) e diretor asso-
ciado do Programa de Fellowship do Duke Clinical Research Institute 
(DCRI). Lopes irá apresentar as novidades em relação à prevenção de 
Acidente Vascular Cerebral em pacientes com Fribrilação Atrial, além 
de lançar o Capítulo Brasileiro do Anticoagulation Forum, que será 
presidido por ele. Fundado há 25 anos nos Estados Unidos, o AC Forum 
é a maior organização do gênero na América do Norte, contabilizando 
mais de 8 mil membros que atendem em torno de 950 mil pacientes 
anualmente. “Estamos muito satisfeitos em firmar esta parceria com a 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica”, afirmou Jack Ansell, fundador 
do Anticoagulation Forum.

Segundo a International Society on Thrombosis and Haemostasis, a 
trombose venosa contribui para 1 em cada 4 mortes no mundo. Duran-
te décadas, a terapia de anticoagulação mais utilizada foi a warfarina 
porém, nos últimos anos, uma nova classe de medicamentos orais mu-
dou dramaticamente este cenário. Estabelecendo um ponto de referên-

cia no Brasil através da SBCM, o 
AC Forum se torna uma fonte de 
informação para os clínicos que 
precisam estar a par das novas 
terapias disponíveis. 

Para o presidente da organi-
zação, Mark Crowther, apesar 
de ter sede nos Estados Unidos, 
o AC Forum está constantemen-
te buscando expandir sua atua-
ção no âmbito internacional. “Ao 
estabelecer um relacionamen-
to com os clínicos brasileiros, 
damos um novo e importante 
passo histórico. A utilização de 
terapias de anticoagulação per-
passa todas as especialidades 
médicas e nós podemos oferecer 
orientação prática e atual a respeito desse tema”, disse. 

No ultimo mês de janeiro, o AC Forum publicou no Journal of Throm-
bosis & Thrombolysis o Management of VTE: Clinical Guidance, com 
orientações clínicas para o tratamento do tromboembolismo venoso. 
“Mensalmente a organização promove seminários online e treinamen-
tos de imersão, além de organizar a cada dois anos uma conferência 
nacional que reúne profissionais e pesquisadores da área”, afirmou o 
próximo presidente do AC Forum, Scott Kaatz.

“Estamos honrados em poder contar com o Dr. Renato Lopes no 
nosso board. Ele tem sido muito bem sucedido em reunir profissionais 
de todas as partes do mundo a fim de trocar conhecimentos e criar 
uma rede de colaboração. Lopes tem sido peça fundamental para a me-
lhoria do atendimento e qualidade de vida dos pacientes no Brasil e na 
América Latina”, afirmou David Garcia, ex-presidente do AC Forum. 

Renato Lopes foi convidado especial do VI 
Curso Avançado de Reciclagem em Clínica 

Médica, realizado em 2014

Em 2014, curso reuniu mais de 300 participantes em hotel de São Paulo (SP)
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• Insuficiência cardíaca – etiopatogenia, diagnóstico e tratamento. As-
pectos atuais
• Síndromes isquêmicas agudas do coração - o que há de novo. Trata-
mento em situações especiais
• Doença arterial coronária. Da placa vulnerável ao paciente vulnerá-
vel: entendendo melhor a doença
• Arritmias cardíacas. Fisiopatologia e tratamento atual
• Acidente vascular cerebral isquêmico. A clínica e a trombólise 
• Tromboembolismo venoso. Da profilaxia ao tratamento: O que mu-
dou nos últimos anos?
• Recentes conhecimentos sobre o uso dos betabloqueadores na dis-
função ventricular isquêmica
• Diabete melito tipo I. O que há de novo na etiopatogenia e tratamen-
to. Novas insulinas
• Diabete melito tipo II. O que há de novo na etiopatogenia e tratamen-
to. Novos hipoglicêmicos orais
• Hipo e hipertireiodismo. Ação e metabolismo do hormônio tireoi-
diano
• Hepatites - Classificação e tratamento das hepatites virais / esteato-
-hepatite não alcoólica
• Insuficiência hepática crônica. Terapêutica ambulatorial
• Doença inflamatória intestinal. Da etiopatogenia ao diagnóstico e tra-
tamento
• Endoscopia digestiva intervencionista. Diagnóstico, terapêutica e 
complicações
• Síndrome metabólica e risco cardiovascular
• A realidade brasileira. Dengue, zika e chikungunya  
• Vertigem
• Asma de dif ícil controle e seu manejo ambulatorial
• Tuberculose. Aspectos atuais no tratamento

• Doença pulmonar obstrutiva crônica. Avaliação e tratamento
• Sepse
• Antibióticoterapia racional
• Trombofilias
• Infecção por fungo. Dilema clínico 
• Trombólise pré-hospitalar no IAM com supra-ST: benef ícios do uso 
no mundo real
• Prevenção de acidente vascular cerebral em pacientes com fribrilação 
atrial: O que ha de novo em 2016?
• Lançamento do capítulo Brasileiro do Anticoagulation Forum (AC 
Forum): importância para os médicos e profissionais da saúde do Brasil
• Anemias. Diagnóstico diferencial e terapêutica
• Insuficiência renal crônica. Tratamento não dialítico
• Hipertensão arterial sistêmica. Análise crítica dos consensos
• Terapêutica transfusional
• Estresse, Ansiedade, Depressão: um continuum?
• Esporte, nutrição e anabolizantes
• Equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico
• Conduta do clínico frente ao consumo de drogas de adição e toxico-
logia
• Artrite reumatoide – o que há de novo no diagnóstico e tratamento
• Atendimento inicial ao politraumatizado
• Radiologia intervencionista 

As inscrições antecipadas estão abertas até 25 de julho de 2016, depen-
dendo da disponibilidade de vagas. 
                                 
Para saber mais, acesse o site www.sbcm.org.br/reciclagem2016.

www.sbcm.org.br/reciclagem2016

Programação Completa

Reciclagem

Benefícios – Empresas Parceiras
A SBCM firmou parceria com diversas empresas a fim de oferecer ao associado descontos e vantagens em produtos ou serviços de diversos 

segmentos.

Aproveite!

Confira mais informações em www.sbcm.org.br
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EPCM promove série de reuniões científicas no HMASP
Na manhã do dia 01 de junho, foi realizada a primeira reunião cien-

tífica do Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP). Para a aula 
inaugural, o convidado foi o professor afiliado de Urologia da Escola 
Paulista de Medicina da Unifesp, João de Pádua Manzano, que discutiu 
o tema da “Cirurgia Robótica”. 

No dia 06 de julho foi a vez do diretor da Escola Paulista de Clínica 
Médica (EPCM) e presidente da sociedade Brasileira de Clínica Médi-
ca, Antonio Carlos Lopes, que ministrou palestra para o corpo clínico 
do Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP) sobre Eutanásia, 
Ortotanásia e Distanásia. “Para se médico é preciso gostar de gente. 
Por isso não podemos deixar de pensar sobre a questão da morte digna, 
o Testamento Vital e os cuidados paliativos”, afirmou Lopes. 

Ambas as aulas contaram com a presença do Diretor do hospital, 
Coronel Szelbracikowski, e foram transmitidas ao vivo para todo o Bra-
sil. As próximas reuniões científicas do HMASP acontecerão ao longo 
do ano, todas as primeiras quartas feiras do mês.

Curso de Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica inicia 
calendário de aulas práticas

No último dia 4 de junho, os alunos da turma de Fisiopatologia Apli-
cada na Clínica Médica participaram da primeira aula prática no Hos-
pital Militar de Área de São Paulo, ministrada pelo Prof. Dr. Antonio 
Carlos Lopes, diretor da Escola Paulista de Clínica Médica. Com o ob-
jetivo de aprimorar a prática médica, Lopes visitou pacientes em seus 
leitos e conversou com os alunos sobre diagnóstico, condutas e trata-
mento. De acordo com ele, com supervisão adequada, os jovens médi-
cos puderam vivenciar o atendimento à beira do leito com humanismo 
e respeito ao paciente, exercitando o raciocínio clínico para a formação 
do diagnóstico adequado. “Foi gratificante estar com alunos de várias 
escolas médicas e perceber seu interesse. Para mim foi um momento 
muito importante, uma vez que me realizo à beira do leito. Estar ao 
lado dos alunos é a mola propulsora do meu entusiasmo”, afirmou. 

O curso de Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica tem o objetivo 
de proporcionar uma relação entre professor e aluno de forma coope-
rativa, envolvendo a discussão de casos clínicos e condutas à beira do 
leito. Nesse sentido, tem sido de grande utilidade para alunos como 

Laís de Castro Oliveira, que cursa Medicina na Faculdade Santa Mar-
celina. “Estou adorando as aulas práticas, momento em que eu apren-
do muito e posso praticar o conteúdo trabalhado anteriormente. Em 
alguns temas eu obtive outra visão, diferente da faculdade, o que tem 
sido ótimo. O curso vem me ajudando muito a ampliar meu aprendi-
zado”, disse. 

 Na semanas seguintes, o coordenador da Disciplina Gastroentero-
logia, José Carlos Aguiar Bonadia, também ministrou aulas práticas no 
Hospital do Servidor Público Estadual (IAMSPE).

Para Lucas do Canto Sousa, discente do curso de medicina da Uni-
versidade Municipal de São Caetano do SUL (USCS), os conteúdos têm 
sido apresentados de forma coerente, simples e didática. “A infraestru-
tura e o grau do conhecimento dos palestrantes são ótimos. A área do 
aluno oferece testes, aulas e arquivos para complementação e fixação 
do conteúdo”, completou. 

Saiba mais no site www.escoladeclinicamedica.com.br.

Antonio Carlos Lopes faz visita aos leitos no Hospital Militar de Área de São Paulo 
(HMASP)

José Carlos Aguiar Bonadia com os alunos durante aula prática ministrada no Hospital 
do Servidor Público Estadual (IAMSPE)

Antonio Carlos Lopes ministra aula sobre Eutanásia, Ortotanásia e Distanásia para corpo 
clínico do HMASP
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Diplomas deverão substituir a expressão 
“bacharel em Medicina” por “médico”

O Senado aprovou projeto de lei que proíbe cursos de Medicina do país a emitirem diplo-
mas com a denominação “bacharel em medicina”. Pela proposta, o documento deverá conter 
somente a palavra “médico”. A decisão foi tomada em 22 de março.

O tema já havia sido analisado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, que aprovou em 
outubro do ano passado, o Projeto de Lei 8140/14, do deputado Luiz Henrique Mandetta 
(DEM-MS), que teve substitutivo apresentado pela deputada Raquel Muniz (PSC-MG).

Após receber o aval da Câmara, o texto seguiu para apreciação do Senado, onde foi relatado 
na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) pelo senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), que é mé-
dico. Em sua argumentação, ele explica que os formados no curso de medicina estão enfren-
tando dificuldades para serem aceitos em cursos de especialização no exterior.

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Antonio Carlos Lopes, o 
fato é de grande importância para a categoria, além de manter uma importante tradição. “É, 
e sempre foi, uma característica da Medicina titular o novo profissional como médico, pois 
ao sair da faculdade, após anos de estudo e prática, esse indivíduo tem condições de exercer a 
profissão, independente de qualquer especialidade que assuma futuramente” afirma. 

Em 14 de abril, foi então publicada no Diário Oficial da União (DOU), a nova legislação 
(1.3270/16) que altera o artigo 6º da Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013. A redação agora 
diz o seguinte: “A denominação médico é privativa do graduado em curso superior de Medici-
na reconhecido e deverá constar obrigatoriamente dos diplomas emitidos por instituições de 
educação superior (...), vedada a denominação bacharel em Medicina”.

*Com informações do CFM

Curso de Aproximação 
entre o Direito e a 

Medicina  
Estão abertas as inscrições para o Curso 

de Aproximação entre o Direito e a Medici-
na, promovido pela Escola Paulista de Clí-
nica Médica e coordenado pelo professor 
titular da Faculdade de Direito da PUC-SP, 
Oswaldo Henrique Duek Marques. 

Voltado para estudantes e profissionais 
da Medicina, do Direito e de outras áreas 
da saúde, como Psicologia e Psicanálise, o 
curso tem carga horária de 27 horas com 
início em 10 de setembro e término em 31 
de outubro (aulas às segundas-feiras – das 
19h às 22h). O conteúdo programático tem 
enfoque inicial na Constituição Brasileira e 
nos fundamentos e princípios da Bioética, 
trazendo à discussão aspectos como as res-
ponsabilidades médicas nas esferas civil e 
criminal.

Confira mais informações no site 
www.escoladeclinicamedica.com.br.

Antonio Carlos 
Lopes participa de 
reunião na ALESP 

Acontece agora no auditório Teotônio 
Vilela da Assembleia Legislativa de São 
Paulo uma reunião da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidada-
nia, da Participação e das Questões Sociais 
com a finalidade de tratar do tema da “Inte-
gração e articulação das políticas públicas 
para pessoas em situação de rua”. Partici-
pam do debate, entre outras autoridades, o 
presidente da SBCM, Antonio Carlos Lo-
pes, a desembargadora do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 2ª Região e membro do 
Conselho Nacional dos Direitos Humanos, 
Silvana Abramo Margherito Ariano e a se-
cretária de Assistência Social em São Paulo, 
Luciana Temer.

Antonio Carlos Lopes com a desembargadora do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Silvana 

Abramo Margherito

ENTIDADES MÉDICAS

Senado aprova menor carga tributária 
para médicos no Simples Nacional

O Plenário do Senado concluiu, nesta terça-feira (28), a atualização das regras para o enqua-
dramento das empresas no Simples Nacional – um sistema especial de recolhimento de tribu-
tos federais, estaduais e municipais em um único documento, o que reduz a carga tributária. 

As alterações na primeira votação, que aconteceram no dia 21, contemplaram uma emen-
da do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) que pedia rearranjo da forma de tributação para 
médicos (eles poderiam migrar da tabela V para a tabela III, com alíquotas mais favoráveis). 

O benef ício foi pleiteado por outras categorias profissionais e na segunda votação, no dia 
28, os senadores incluíram uma emenda que permite que profissionais liberais – incluídos os 
médicos – paguem menos impostos desde que 28% da receita bruta da pessoa jurídica seja 
gasta no pagamento de salários. Assim, o benef ício contempla todas as atividades profissionais 
indistintamente, mas se vincula claramente a um índice de empregabilidade (inclusive com a 
inclusão do pró-labore). 

Com a migração da tabela V para a tabela III (condicionada ao critério da geração de em-
pregos), a alíquota para a faixa de até R$ 180.000 de receita bruta em 12 meses cairá de 15,50% 
para 6%, por exemplo. Do mesmo modo, haverá a redução das alíquotas para diversas faixas: 
até R$ 360.000 de receita bruta anual (de 18% para 11,20%), até R$ 720.000 (de 19,50% para 
13,50%), até R$ 1.800.000 (de 20,50% para 16%), até R$ 3.600.000 (de 23% para 21%). Já na faixa 
de até R$ 4.800.000, a alíquota aumenta de 30% para 33%. 

Como foi aprovada com modificações em relação à proposta original, o texto retorna para 
nova votação dos deputados. O Conselho Federal de Medicina (CFM) a as entidades médicas 
nacionais preparam uma ampla mobilização para que o texto aprovado no Senado seja man-
tido.  

Confira outras mudanças importantes: 

• O teto para uma pequena empresa ou microempresa ser enquadrada no Simples Na-
cional passa de 3,6 milhões de faturamento anual para R$ 4,8 milhões

• Para o microempreendedor individual, o Senado subiu o limite de R$ 60 mil/ano para 
R$ 81 mil/ano

• As faixas de alíquota de imposto caem de 20 para 6
• Muda o prazo de parcelamento de dívidas de 60 meses para 120 meses, com redução 

de multas e juros

*Fonte: CFM
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Jornal do Clínico - Como o senhor avalia a qualidade da formação 
e atualização dos médicos militares no Brasil? Quais as principais 
deficiências?

Porto - A resposta a esta questão envolve uma análise um pouco mais 
aprofundada e abrangente do panorama da formação médica em nosso 
país. Os médicos, sejam oriundos de escolas públicas ou privadas, tem 
um alistamento compulsório ao término do curso, sendo que parcela 
deles é incorporada às Forças Armadas para um ano de serviço obriga-
tório. Desta forma, lidamos com recém formados provenientes das mais 
diferentes faculdades, públicas ou privadas, e das mais diferentes regiões 
de nosso país. O que temos observado ao longo dos anos é uma enorme 
disparidade na formação médica. Mesmo em escolas tradicionais, se ob-
serva cada vez mais a valorização da medicina baseada em evidências em 
detrimento da vivência e experiência dos professores mais antigos, o que, 
em minha opinião, é uma enorme desvantagem. As Forças Armadas, por 
sua vez, possuem escolas devotadas exclusivamente ao pessoal de saúde, 
aonde tentam “homogenizar” esta formação tão diversa, além de adaptar 
o médico às particularidades da vida militar. Lá se mostra, ainda, que o 
ideal é uma medicina baseada em evidências sim, mas privilegiando a 
experiência dos mais antigos, os regionalismos nacionais e, sobretudo, o 
aspecto humanístico da medicina. O Exército Brasileiro utilizou, por um 
tempo, o slogan “Braço Forte, Mão Amiga”. Cabe ao Serviço de Saúde ser 
a “mão amiga”. 

Jornal do Clínico - À frente da COREME do Hospital Militar de 
Área de São Paulo (HMASP), o senhor tem se empenhado, entre 
outras coisas, na criação de novos programas de residência médica. 
Quais são as suas expectativas em relação a isso?

Porto - O Exército Brasileiro resolveu, por meio de sua Diretoria de 
Saúde, investir na Capacitação e Atualização de seus profissionais de saú-
de, por intermédio de um programa denominado PROCAP/Sau. Sendo 
assim, o HMASP recebeu a missão de instituir em sua área de abran-
gência um ou mais programas de residência médica. Como resultado da 
missão atribuída, o HMASP credenciou, inicialmente, residência médica 
em Neurocirurgia, hoje reconhecida tanto pelo MEC quanto pela Socie-
dade Brasileira de Neurocirurgia (SBN/AMB). Os trabalhos continuam 
e estamos em processo de implantação e solicitação de vistoria ao MEC 
e Sociedades de Especialidade nas áreas de Anestesiologia, Clínica Mé-
dica, Terapia Intensiva e Urologia. Temos a pretensão de encerrar o ano 
de 2016 com mais estes quatro programas credenciados, consolidando o 
HMASP como importante pólo formador de especialistas na cidade de 
São Paulo. O apoio da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, na pessoa 
do Professor Antonio Carlos Lopes, seu presidente, está sendo funda-
mental e decisivo para que possamos atualizar e titular os profissionais 
que trabalharão na área de ensino das especialidades clínicas, pois antes 
o hospital possuía um enfoque apenas assistencial, passando agora a ou-
tro patamar.

 Jornal do Clínico - O que o senhor pensa a respeito do incentivo 
ao academicismo no HMASP?

Porto - O HMASP passou recentemente por um processo de transfor-
mação, passando a atuar na pesquisa e ensino além da assistência médica 
propriamente dita. Este processo só foi possibilitado graças ao incentivo 
dado pelos escalões superiores e ao reconhecimento dado pelas Socieda-
des de Especialidades à qualidade do trabalho assistencial desempenha-
do pelos médicos militares. No último Congresso Brasileiro de Neuroci-

rurgia, por exemplo, o HMASP 
levou mais trabalhos científicos 
para apresentação do que esco-
las tradicionais como a USP e 
UNIFESP, por exemplo. Este foi 
o gatilho que despertou a procura do HMASP por parte de sociedades 
de especialidade com propostas visando a implantação de programas de 
residência médica. O Exército, que já possuía um programa de capaci-
tação e atualização de seus profissionais, absorveu e apoiou a iniciativa, 
propiciando condições materiais e institucionais para, em prazo recorde 
(oito meses), conseguir o credenciamento da residência médica em Neu-
rocirurgia pelo MEC e AMB. A iniciativa se propagou e hoje mais quatro 
programas estão em fase de implantação/vistoria. Ganham os próprios 
pacientes do Exército Brasileiro e a população em si, pois muitas vezes os 
únicos médicos presentes nos mais distantes rincões de nossa pátria são 
os militares, que acabam, pois, atendendo não apenas à família militar 
mas a toda a população local.

Jornal do Clínico - Como o senhor enxerga a possibilidade de par-
ceria com a iniciativa privada para implantação de projetos junto ao 
Exército? 

Porto  -  O HMASP tem buscado a parceria de instituições de reco-
nhecida credibilidade e qualidade neste ambicioso projeto de se tornar 
pólo formador de especialistas, com qualidade. As parcerias se estabele-
cem por meio de Acordos de Cooperação Técnica, usualmente não en-
volvendo contrapartidas financeiras nem despesas por parte da União. 
Desta forma, destaco a recente parceria firmada com a Escola Paulista 
de Clínica Médica, por intermédio do Prof Antonio Carlos Lopes. Esta 
Escola, que já nasceu grande por preservar ideais fundamentais da Me-
dicina tradicional (formação de qualidade, humanizada, atualizada e 
promovida por médicos com notória experiência), trouxe inúmeras van-
tagens aos médicos militares. Por intermédio de cursos de atualização, 
da utilização da plataforma de Ensino a Distância e mesmo cursos prá-
ticos realizados em nosso hospital, promovidos pela EPCM, a formação 
e atualização de nossos profissionais em nada fica a dever a das Escolas 
tradicionais brasileiras ou estrangeiras. Passamos a integrar e sediar a 
transmissão nacional de palestras mensais, versando sobre temas médi-
cos atuais, que ocorrem às primeiras quarta-feiras de cada mês, graças a 
esta parceria. A integração do meio militar com a sociedade civil, como 
demonstrado pelo acordo entre o HMASP e a EPCM, é o acordo “ganha-
-ganha”. Ambos os lados ganham, saindo fortalecidas ambas as institui-
ções, seus usuários e, primordialmente, o país.

Jornal do Clínico - Comente sobre outros projetos importantes a 
serem implementados no HMASP 

Porto  -  O HMASP pretende consolidar-se como pólo formador de 
especialistas, buscando obter o reconhecimento, a médio prazo, como 
gerador de especialistas da mais alta qualidade, comprometidos com a 
assistência integral a saúde, com capacidade de auto-aperfeiçoamento e 
que funcionem como multiplicadores do conhecimento e valores adqui-
ridos durante a residência. Desta forma, busca contribuir para promover 
uma mudança para melhor da assistência médica nos mais distantes rin-
cões de nossa pátria, aonde a única instituição de Estado presente é, por 
vezes, o Exército Brasileiro. E aonde tem Exército Brasileiro, tem Serviço 
de Saúde do Exército, que não se limita, na maioria das vezes, a apoiar 
apenas aos militares e suas famílias, abrangendo também toda a popu-
lação local.

O respeitado neurocirurgião é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo e mestre 
em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) do Exército Brasileiro. Além 
de militar da ativa, atualmente acumula as funções de chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital 
Militar de Área de São Paulo (HMASP), presidente da Comissão de Residência Médica (COREME) e 
chefe do Programa de Residência Médica em Neurocirurgia deste mesmo hospital. 

Membro do Comitê Executivo da Seção de Neurocirurgia Militar da World Federation of Neurosurgical 
Societies (WFNS), foi agraciado com a Medalha Marechal Hermes de Aplicação e Estudo do Exército 
Brasileiro, obtida devido à primeira colocação no curso de aperfeiçoamento de oficiais. Além disso, é 
membro da Diretoria Executiva da Robotic Assisted Microsurgery and Endoscopy Society (RAMSES), 
aonde ocupa o cargo de Chefe do Departamento de Neurocirurgia, com foco no desenvolvimento e 
validação da aplicação de técnicas de microcirurgia robótica à Neurocirurgia. 

Porto gentilmente deu uma pausa nos seus muitos afazeres para conceder entrevista ao Jornal do 
Clínico. Confira na íntegra:

PAULO MÁCIO PORTO DE MELO 

Vida Pública - Entrevista10
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Interdição jurídica ao portador de deficiência intelectual

Controvérsias

 O ato de restringir a capa-
cidade legal, ou o exercício de 
direitos e prática de atos da 
vida civil há tempos encontra 
previsão em nosso ordenamen-
to. A legislação civil assim o 
fez primordialmente preocu-
pada com o patrimônio e sua 
proteção, elencando um rol de 
pessoas que teriam o exercício 

desses direitos limitado. As pessoas com defici-
ência intelectual e mental (ou psicossocial) foram 
inseridas nesse contexto - que, lembrem-se, um 
dia também já contemplou as mulheres. 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (LBI) (13.146/2015), vigente desde 
janeiro de 2016, provocou significativas mudan-
ças no cenário da capacidade legal. 

Com fundamento na Convenção sobre os Di-
reitos das Pessoas com Deficiência, que vigora no 
Brasil com status de norma constitucional desde 
a publicação do Decreto n.º 6.949/2009, a LBI se 
afasta do modelo médico e entende a deficiência 
com base no modelo social e de direitos huma-
nos, segundo o qual a deficiência não é algo a ser 
curado e nem um problema da pessoa, mas um 
elemento da diversidade humana e que resulta da 
interação das limitações que a pessoa experimen-
ta versus as barreiras com as quais se depara na 
sociedade para o pleno exercício de seus direitos.

A LBI reconheceu assim às pessoas com defi-
ciência mental e intelectual, em igualdade de con-
dições, o direito de exercer sua capacidade legal 
e de contar com os apoios necessários para isso, 
respeitadas a sua dignidade inerente, autonomia 
individual, liberdade de fazer as próprias escolhas 
e independência. 

A interdição, no bojo da LBI, passa a ser 
curatela e o princípio é de que não mais se tolhem 
direitos,  mas se oferece suporte,  apoio necessá-
rio ao exercício de direitos e à pratica de atos da 
vida civil.

Mudanças foram trazidas pela LBI ao Código 
Civil, já que excluídos do rol dos absolutamente 

incapazes “os que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tiverem o necessário discernimento 
para a prática desses atos” e do rol dos relativa-
mente incapazes “os que, por deficiência mental, 
tenham o discernimento reduzido” e os “excep-
cionais, sem desenvolvimento mental completo”.

Também foram retirados da lista das pessoas 
sujeitas à curatela “Aqueles que, por enfermidade 
ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para os atos da vida civil”, “os defi-
cientes mentais” e “os excepcionais sem completo 
desenvolvimento mental” 

Deficiência e discernimento foram dissocia-
dos da idéia de capacidade para o exercício de 
direitos. 

Curatela hoje seria aplicável apenas aos ébrios 
habituais e viciados em tóxico, aos pródigos e aos 
que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade, e somente para a 
prática de atos de natureza patrimonial ou nego-
cial (como contratos, aquisição e venda de bens, 
negociações, entre outros). 

Em relação ao processo de curatela, a LBI 
tornou obrigatória a participação de equipe 
multidisciplinar para assistir o juiz nos processos, 
exatamente por entender que a capacidade não 
pode ser avaliada única e exclusivamente sob a 
ótica medica.

Tanto é que segundo a LBI, as pessoas com 
deficiência, mesmo em situação de curatela, tem 
preservados o direito ao próprio corpo, à sexuali-
dade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, 
à saúde, ao trabalho e ao voto (art. 85, §1) ou seja, 
pode se casar, manter relações sexuais, manifestar 
consentimento em relação a tratamentos médi-
cos, doação de órgãos, entre outros.

Por fim, a LBI introduziu no Código Civil 
a figura da tomada de decisão apoiada, que 
possibilita à pessoa com deficiência eleger pelo 
menos duas pessoas idôneas com quem tem 
vínculos para apoiá-la por meio de elementos e 
informações, a tomar decisões e a praticar atos 
da vida civil, tendo respeitadas a sua autonomia e 
independência.

O fato é que como toda mudança de paradig-
ma, o reconhecimento da capacidade legal das 
pessoas com deficiência mental e intelectual tem 
sido rechaçada. Alegações no sentido de que ao 
conferir capacidade as pessoas com deficiência 
não mais serão consideradas vulneráveis, para 
fins de outras legislações, tem sido utilizados 
como escudo. 

Se não bastasse isso, por força do novo Código 
de Processo Civil vigente desde março de 2016, 
incansável batalha tem sido travada entre os que 
acolhem a idéia de que este teria revogado a LBI e 
os que entendem que os avanços alçados pela LBI 
e pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência em relação a capacidade legal 
não podem ser objeto de tamanho retrocesso.

O tema da capacidade legal opera efeitos para 
alem da órbita civil; dialoga com a prescrição; 
com a questão da inimputabilidade penal, do 
cumprimento das medidas de segurança e do 
conceito de vulnerabilidade, entre tantas outras 
interfaces, razão pela qual implementar esse 
novo paradigma emancipatório traz uma serie 
de desafios e, sem duvida, a necessidade de um 
dialogo interdisciplinar. 

Resistência e incertezas fazem parte dos 
processos de mudança cultural e de paradigma 
- nós mulheres bem sabemos disso. Outrossim, 
não podem servir de justificativa para a perda 
da autonomia, da independência e do espaço 
conquistados pelas pessoas com deficiência 
mental e intelectual, enquanto cidadãos capazes 
de participar da vida em sociedade, respeitadas 
as suas peculiaridades.

Stella C. Reicher 
Advogada, Mestre em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP). e Corredatora de relatório da 
sociedade civil brasileira sobre a implementação e o 
monitoramento da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, apresentado em 2015 ao 
Comitê da Organização das Nações Unidas (ONU)

Pela nova Lei n. 13.146, de 
2015, os impossibilitados de 
exprimirem spermanente – 
como os indivíduos com defici-
ência intelectual –, integram o 
rol dos relativamente incapa-
zes (art. 4º do Código Civil), 
sujeitos à curatela, nos termos 
do artigo 1.767, do Código 
Civil. Segundo o artigo 755, 

incisos I e II, do novo Código de Processo Civil, 
posterior à entrada em vigor da Lei 13.146, caberá 
ao Juiz fixar os limites da curatela, de acordo com 
o estado e desenvolvimento mental do interdito, 
considerando suas características, potencialida-
des, habilidades, vontades e preferências. O artigo 
6º, da Lei 13.146, por sua vez, confere a plena 
capacidade civil aos portadores de deficiência, 
destacando-se a plena capacidade para casar-se 
e constituir união estável, usufruir seus direitos 
sexuais e reprodutivos. Em seu art. 8º, a nova le-
gislação estabeleceu, ainda, a obrigação não só do 
Estado, como também da sociedade e da família, 
de garantir ao portador de deficiência, de forma 
prioritária, dentre outros direitos, a efetivação 
dos direitos à vida, à saúde, à sexualidade, à pater-
nidade e à maternidade. 
           Entretanto, embora a nova lei 13.146 atri-
bua a plena capacidade à pessoa com deficiência 
para casar ou manter união estável, bem como 
para exercer seu direito à sexualidade, o Código 
Penal vigente, em seu artigo 217-A, §1º, prevê o 
crime hediondo de estupro de vulnerável, com 
pena de oito a quinze anos de reclusão, para 
quem mantiver conjunção carnal ou praticar 
outro ato libidinoso com pessoa que, em razão de 
enfermidade ou deficiência mental, não possua 
o necessário discernimento para a prática do ato 
sexual. Parece haver, portanto, uma contradição 
interna no ordenamento jurídico, entre a plena 

capacidade conferida pela nova lei civil à pessoa 
com deficiência, para exercer seu direito à sexu-
alidade, e o Código Penal vigente, ao cuidar do 
estupro de vulnerável. 
           Como nos manifestamos anteriormen-
te, embora a intenção do legislador penal seja 
proteger a pessoa com enfermidade ou com 
deficiência intelectual, impôs-lhe a abstinência 
sexual total, independentemente de sua vontade 
e consentimento na relação sexual ou da espécie 
de seu vínculo com o parceiro, sem considerar as 
intenções deste na relação mantida. Esta pode-
ria ocorrer inclusive no âmbito de uma relação 
afetiva estável (cf. DUEK MARQUES, Oswaldo 
Henrique e SOUZA LIMA, David Alves de. A 
Liberdade Sexual da Pessoa Alienada ou Débil 
Mental. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciên-
cias Criminais, n. 164, 2006). 
            É importante ressaltar que, nos aspectos 
relacionados à sexualidade, embora possam 
passar pelo crivo do discernimento, as questões 
instintivas e relacionadas à pulsão, norteadoras 
da vontade, podem ter predominância sobre 
a racionalidade – relacionada à capacidade de 
discernimento – e estão presentes também nas 
pessoas que possuem deficiência ou transtorno 
mental. A emergência da demanda sexual é impe-
riosa, traduzindo realidade inerente à condição 
humana, independentemente da capacidade 
mental do indivíduo. Tanto o instinto quanto a 
pulsão sexual drenam a energia psíquica para a 
vida do indivíduo (Cf. CHENIAUX Jr., Elie. Ma-
nual de Psicopatologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002). 
Na lição de Ballone, “a sexualidade é um fator 
importante para o desenvolvimento da per-
sonalidade e as expressões de sexualidade dos 
deficientes mentais não devem ser recriminadas 
mas sim tratadas como algo natural” (Sexualidade 
das Pessoas Portadoras de Deficiência Mental. In: 

PsiqWeb, Internet, disponível em www.psiqweb.
med.br, revisto em 2008). Há, portanto, uma dis-
tinção importante entre a capacidade de exprimir 
vontade, inerente a todos os indivíduos, com defi-
ciência ou não, e a capacidade de discernimento, 
vinculada a aspectos racionais. Por esses motivos, 
o que deve ser investigado no caso concreto não 
é apenas a presença de determinada patologia 
psíquica ou deficiência intelectual, mas a real 
incapacidade de opor resistência ou de exprimir 
vontade para a relação sexual. 
           Como havíamos sugerido, a legislação pe-
nal brasileira poderia seguir o exemplo da legisla-
ção portuguesa, ao exigir, para a configuração do 
crime, que o agente se aproveite da incapacidade 
da vítima para a relação sexual, o que vai ocorrer 
justamente quanto ela não puder opor resistência 
para essa relação ou não puder manifestar sua 
vontade no sentido da realização do ato sexual 
(DUEK MARQUES, Oswaldo Henrique e SOU-
ZA LIMA, David Alves de. Estupro de Enfermo 
ou Deficiente Mental. In: APMP Revista, ano XI, 
n. 50, 2009). Sobre o assunto, o Projeto de Lei n. 
1.231, de 2011, em trâmite no Congresso Nacio-
nal, exige, acertadamente, para a configuração 
do crime, que o agente se aproveite do fato de a 
vítima possuir enfermidade ou deficiência men-
tal, ao propor mudança do §1º, do artigo 2017-A. 
Tal modificação, sem retirar a proteção à pessoa 
com deficiência ou enferma mental, em conso-
nância com a Lei n. 13.146, de 2015, atenderá ao 
princípio constitucional da liberdade, de acordo 
com a dignidade humana.

Oswaldo Henrique Duek Marques
Livre-docente em Direito Penal e Doutor em Psicologia 
Clínica pela PUC-SP. Professor Titular da Faculdade de 
Direito da PUC-SP
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PÚBLICO ALVO
Médicos Clínicos, Residentes e  

Pós-graduandos de Clínica Médica.

OBJETIVO
Imersão em Clínica Médica  

contemplando a atualização do clínico para o 
aprimoramento do exercício da medicina.

INSCRIÇÕES ATÉ 25 DE JULHO
ÚLTIMAS VAGAS

08 a 12 de
agosto de 2016

 ◈ Arritmias cardíacas. Fisiopatologia e tratamento atual
 ◈ Síndromes isquêmicas agudas do coração - o que 

há de novo. Tratamento em situações especiais
 ◈ Prevenção de acidente vascular cerebral em 

pacientes com fribrilação atrial: como, quando e 
por quê? 

 ◈ Hipertensão arterial sistêmica. Análise crítica dos 
consensos

 ◈ Insuficiência cardíaca - etiopatogenia, diagnóstico 
e tratamento. Aspectos atuais

 ◈ Trombólise pré-hospitalar no IAM com supra-ST: 
benefícios do uso no mundo real

 ◈ Doença arterial coronária. Da placa vulnerável ao 
paciente vulnerável: entendendo melhor a doença

 ◈ Recentes conhecimentos sobre o uso dos
betabloqueadores na disfunção ventricular 
isquêmica

 ◈ Conduta do clínico frente ao consumo de drogas 
de adição e toxicologia

 ◈ Diabete melito tipo I. O que há de novo na 
etiopatogenia e tratamento. Novas insulinas

 ◈ Síndrome metabólica e risco cardiovascular
 ◈ Hipo e hipertireiodismo. Ação e metabolismo do 

hormônio tireoidiano
 ◈ Diabete melito tipo II. O que há de novo na 

etiopatogenia e tratamento. Novos hipoglicêmicos 
orais

 ◈ Endoscopia digestiva intervencionista. Diagnóstico, 
terapêutica e complicações

 ◈ Doença inflamatória intestinal. Da etiopatogenia ao 
diagnóstico e tratamento 

 ◈ Anemias. Diagnóstico diferencial e terapêutica
 ◈ Terapêutica transfusional
 ◈ Trombofilias
 ◈ Hepatites - Classificação e tratamento das 

hepatites virais/esteato-hepatite não alcoólica
 ◈ Insuficiência hepática crônica. Terapêutica 

ambulatorial
 ◈ Antibióticoterapia racional
 ◈ Infecção por fungo. Dilema clínico 
 ◈ A realidade brasileira. Dengue, Zika e Chikungunya 
 ◈ Insuficiência renal crônica. Tratamento não dialítico
 ◈ Acidente vascular cerebral isquêmico. A clínica e a 

trombólise 
 ◈ Esporte, nutrição e anabolizantes 
 ◈ Vertigem
 ◈ Asma de difícil controle e seu manejo ambulatorial
 ◈ Tuberculose. Aspectos atuais no tratamento
 ◈ Doença pulmonar obstrutiva crônica. Avaliação e 

tratamento
 ◈ Estresse, Ansiedade, Depressão: um continuum?
 ◈ Radiologia intervencionista 
 ◈ Artrite reumatoide – o que há de novo no 

diagnóstico e tratamento
 ◈ Sepse
 ◈ Atendimento inicial ao politraumatizado
 ◈ Equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico

Inscrições e informações 
acesse o site:  

www.sbcm.org.br/
reciclagem2016

TEMÁRIO

Milenium  
Centro de Convenções
Rua Dr. Bacelar, 1043

Vila Mariana - São Paulo 

VII CURSO AVANÇADO DE 
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