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No dia 16 de março comemoramos oficialmente o Dia do 
Clínico, uma data que faz justa homenagem à especialidade 
com o maior número de médicos titulados no Brasil. 

Segundo dados da pesquisa “Demografia Médica”, 
divulgados no final de 2015 pelo Conselho Federal de 
Medicina, hoje o Brasil conta com mais de 35 mil clínicos 
atuando em todas as regiões do país: 3,4% deles na região 
norte, 17,6% no nordeste, 52,9% no sudeste, 17,3% no sul 
e 8,8% no centro-oeste. São, portanto, 17,44 clínicos para 
cada 100 mil habitantes. A pesquisa também indica que os 
clínicos representam 10,6% do total de especialistas no 

Brasil, sendo 50,1% mulheres e 49,9% homens. A maior parte deles – 24,5% - tem 
entre 30 e 34 anos. Um panorama que nos ajuda a compreender a importância da 
Clínica Médica no rol das especialidades.

É, portanto, com muita satisfação que a Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
tem a honra de homenagear todos os clínicos brasileiros. São eles que, com muito 
empenho e amor à profissão, se colocam na linha de frente do atendimento médico 
em todas as regiões da nação. 

Estabelecer o dia do clínico contando com o reconhecimento dos colegas, 
das entidades de classe e das sociedades de especialidades coirmãs, foi mais 
uma conquista da SBCM, que evidencia o seu compromisso com os médicos que 
representa. Ao longo da nossa história, conquistamos um espaço de destaque na 
medicina nacional, interferindo de forma decisiva no currículo médico e também 
na transformação da Comissão Nacional de Residência Médica permitindo que, nas 
especialidades da área clínica, a Clínica Médica se tornasse um pré-requisito. 

Batalhamos pela compreensão de que o melhor especialista é aquele que 
também tem a formação clínica mais completa e holística. Sabemos que no país 
não há cardiologista, hematologista, ginecologista, pediatra para todos. Portanto o 
médico precisa ter uma boa formação clínica. Por outro lado, o especialista também 
precisa saber de Clínica Médica, até mesmo por conta de uma demanda do mercado. 

No ano passado, ao divulgar oficialmente o dia do clínico, o Conselho Federal 
de Medicina também declarou seu reconhecimento pela SBCM, ressaltando a 
importância do trabalho de valorização que vem realizando há 28 anos. Agradecemos 
também à Associação Médica Brasileira que nos acolheu no seu Conselho de 
Especialidades e historicamente nos trata com carinho especial.

O dia 16 de março, a partir de agora, será sempre uma data de comemorações.
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Editorial

16 de março - Dia do Clínico
Eventos realizados 
pela SBCM

14º Congresso Brasileiro de Clínica 
Médica 
4º Congresso Internacional de Medicina 
de Urgência e Emergência
Realização: SBCM 
Data: 02 a 08 de outubro de 2017
Local: Minascentro (Belo Horiozonte-MG)
Informações: 
www.clinicamedica2017.com.br

Eventos apoiados
XIV Curso de Avaliação e Tratamento 
Interdisciplinar de Dor
Realização: Escola de Educação 
Permanente - HC/FMUSP
Data: Início em 27 de março de 2017
Informações: eep.hc.fm.usp.br /  
(11) 2661-7025

XV Congresso Paulista de Medicina do 
Sono
Realização: APM e AMB
Data: 12 e 13 de maio de 2017
Local: Maksoud Plaza (São Paulo-SP)
Informações:  
www.apm.org.brdosono/eventos/congresso

XXXV Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria
Realização: Associação Brasileira de 
Psiquiatria
Data: 25 a 28 de outubro de 2017
Local: Transamérica Expo Center  
(São Paulo-SP)
Informações: www.cbpabp.org.br

Os artigos assinados não refletem 
nessariamente a opinião da SBCM.
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SBCM participa de reunião com Ministro da Saúde

No dia 08 de fevereiro, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, este-
ve na sede da Associação Médica Brasileira, em São Paulo (SP), para 
reunião com representantes das entidades médicas e sociedades de es-
pecialidade. O encontro teve como objetivo discutir o programa Mais 
Médicos e projetos do Ministério na área da medicina. O diretor da 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Mario da Costa Cardoso Filho, 
também esteve presente.  

Um dos destaques da reunião foi a abordagem efetuada pela SBCM 
quanto à preocupação com atrasos nos pagamentos dos salários, situ-
ação que chega a níveis críticos em algumas cidades do país. Em res-

posta, o ministro afirmou que o sistema de pagamentos e transferência 
de recursos vai mudar. No modelo de descentralização, o Ministério da 
Saúde irá repassar 80 bilhões para estados e municípios. Aqueles que 
não encaminharem os recursos adequadamente também terão que ser 
responsabilizados. “Hoje não há ônus para ninguém”, explicou.

Florentino Cardoso, presidente da AMB, ressaltou a disposição da 
entidade para trabalhar em prol do SUS, a fim de tornar o sistema mais 
eficiente e transparente. “Que consigamos atuar cada vez mais em con-
junto, pensando juntos, para oferecer o que temos de melhor para a 
população”, afirmou. 

Antonio Carlos Lopes é homenageado 
em universidade do ES

O presidente da SBCM, Antonio Carlos Lopes, foi convidado de honra da cerimônia de 
formatura do Curso de Medicina de universidade do Espírito Santo, que aconteceu dia 27 de 
janeiro. Além de receber homenagem dos alunos e docentes da instituição, Lopes teve a honra 
de ser escolhido como nome da 9ª turma de formandos. “É uma imensa honra receber esta 
homenagem tão incomum na medicina”, afirmou.

Presidente SBCM 
recebe representante 

da ABLAM

No dia 01 de fevereiro, o presidente da 
SBCM, Antonio Carlos Lopes, esteve reu-
nido em São Paulo (SP) com o representan-
te da Associação Brasileira das Ligas Aca-
dêmicas de Medicina (ABLAM), Leandro 
Ryuchi Iuamoto. Fernando Sabia Tallo, pre-
sidente da Associação Brasileira de Medi-
cina de Urgência e Emergência (Abramur-
gem), também participou do encontro que 
debateu projetos a serem desenvolvidos em 
parceria envolvendo as três entidades.  

Ministro Ricardo Barros conversa com representantes da categoriaDiretor da SBCM, Mario da Costa Cardoso Filho, questiona sobre o atraso 
no pagamento dos salários

Da esquerda para a direita: Fernando Sabia Tallo, 
Antonio Carlos Lopes e Leandro Ryuchi Iuamoto
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Estado Maior do Exército valida 
parceria entre EPCM e HMASP

No dia 09 de dezembro de 2016 foi assinado termo de cooperação técnica entre a Escola 
Paulista de Ciências Médicas (EPCM), pertencente ao Instituto Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes 
(IACL), e o Exército Brasileiro. O presidente da SBCM e diretor da EPCM, Antonio Carlos 
Lopes, firmou o termo de oficialização da parceria. “A EPCM agora exercerá suas atividades 
no Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP), tendo já criado as residências nas áreas 
de Clínica Médica, Urologia e Anestesiologia. Inicia-se assim a criação de uma escola médica 
semelhante ao ITA”, afirmou Lopes. Também assinaram o documento o General Antonino 
dos Santos Guerra Neto, comandante da 2ª Região Militar, o Coronel Sérgio Szelbracikowski, 
diretor do HMASP, o Capitão Paulo Porto, chefe do Serviço de Neurocirurgia do HMASP, o 
vice-presidente do IACL, Marcio Delascio Lopes e o diretor Mario da Costa Cardoso Filho.

Antonio Carlos Lopes ministra aula em 
simpósio promovido pelo exército

O presidente da SBCM e diretor da 
EPCM, Antonio Carlos Lopes partici-
pou como convidado especial do Sim-
pósio de Boas Práticas na Área da Saúde 
– Rio 2017, promovido dia 14 de feve-
reiro na Escola de Saúde do Exército.  O 
evento, que contou com a presença de 
autoridades de alta patente, foi presidido 
pelo General de Exército Manoel Luiz 
Narvaz Pafiadache, diretor do Depar-
tamento Geral de Pessoal. “Muito entu-
siasmado com as atividades realizadas 
hoje no Hospital Militar de Área de São 
Paulo, o general colocou-se à disposição 
para colaborar no que se fizer necessário 

para implantação de novos projetos, incluindo a criação de uma Escola de Medicina em São 
Paulo”, afirmou Lopes que integra uma comissão criada especialmente para esse fim. Após o 
evento, o General Pafiadache o acompanhou para uma visita ao moderno Laboratório Farma-
cêutico e Bioquímico do Exército e também aos equipados hospitais de campanha. “Toda essa 
tecnologia e estrutura representam o que há de mais avançado no país, fazendo com que a 
atuação do Exército seja um orgulho para todos nós”, completou.

Tem início nova 
turma do Curso de 

Fisiopatologia Aplicada

No último dia 04 de março iniciaram-se 
as atividades da segunda turma do Curso de 
Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica, 
coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Carlos 
Lopes e promovido pela Escola Paulista de 
Ciências Médicas. Em nível de graduação, 
o curso de 200 horas tem como objetivo 
proporcionar formação de qualidade aos 
alunos a partir do 4º ano de Medicina, per-
mitindo que desenvolvam habilidades para 
o diagnóstico clínico adequado baseado na 
fisiopatologia e não apenas na semelhança. 
Com isso terá chance de incrementar seu 
aprendizado e de desenvolver o raciocínio 
clínico e hipotético-dedutivo.

O curso teórico-prático envolve discus-
são de casos clínicos e correlações anato-
mo-clínicas, além de proporcionar uma 
relação cooperativa entre professor e aluno. 
O primeiro módulo tratou de temas da Dis-
ciplina de Neurologia. A professora Cristi-
ne Mella Cukiert, médica neurologista da 
Santa Casa de Misericordia de São Paulo, 
ministrou aula inaugural sobre Epilep-
sia. No dia 18 de março, sob coordenação 
do Dr. Mauro Atra, os alunos debateram 
Doença de Parkinson, AVC, Meningites, 
Esclerose Multipla, Miopatias, Miastenia 
Gravis e Síndrome de Guillain Barré. As au-
las são realizadas sempre aos sábados, das 
9h às 17h30.

Para saber mais, acesse 
www.epcm.org.br

Antonio Carlos Lopes com o General de Exército Manoel Luiz 
Narvaz Pafiadache, diretor do Departamento Geral de Pessoal

General Antonino dos Santos Guerra Neto, comandante da 2ª Região Militar e Antonio 
Carlos Lopes assinam termo de cooperação

Cristine Mella Cukiert ministrou aula inaugural sobre 
Epilepsia.
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Anunciada programação preliminar do 
14º Congresso Brasileiro de Clínica Médica

A Comissão Científi ca anunciou as primeiras novidades da programação do 
14º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que propõe novos formatos de aulas e 
palestras. Farão parte da grade, por exemplo, as sessões interativas, onde a plateia 
poderá participar das discussões utilizando equipamentos de votação. Também 
serão incluídas sessões anátomo-clínicas e sessões de simulação, que contarão 
com auxílio de atores. Alguns dos temas terão abordagem diferencial no que se 
chamou de 4 Estações, ou seja, mesmo diagnóstico visto nos cenários do pronto-
-socorro, consultório, enfermaria e CTI. 

Outra inovação será a sessão–julgamento, onde um assunto controverso pode-
rá ser avaliado como em um tribunal, considerando riscos e benef ícios da aborda-
gem proposta. ”A nossa intenção foi tornar mais atraente a exposição dos assuntos, 
permitindo que os congressistas participem intensamente dos debates”, afi rmou o 
presidente do congresso, Oswaldo Fortini Levindo Coelho.

O mais esperado evento da especialidade será realizado de 02 a 08 de outubro 
de 2017, na cidade de Belo Horizonte, e pretende reunir mais de 5 mil participan-
tes no principal espaço de eventos do Estado, o MINASCENTRO. 

Sobre Belo Horizonte

A cidade de Belo Ho-
rizonte foi eleita pela 
World Wide Fund for 
Nature (WWF), pelo se-
gundo ano consecutivo, 
como a Capital Nacional 
da Hora do Planeta, por 
ser referência em susten-
tabilidade e protagonista 
mundial em ações volta-
das às mudanças climá-
ticas.

A capital de Minas 
Gerais também surpre-
ende com as riquezas do 

complexo arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer e com a vida 
intensa ao redor da lagoa aos fi ns de semana. Encanta com a bela Praça da Liber-
dade e seu circuito cultural, e também com a vista da Praça do Papa e o Mirante do 
Parque das Mangabeiras. Além disso, a cidade ainda conta com uma vida noturna 
diversifi cada e clima boêmio.

Venha para o XIV Congresso Brasileiro de Clínica Médica e aproveite para des-
frutar as belezas de Belo Horizonte! Acompanhe mais notícias no site e inscreva-se 
antecipadamente para aproveitar os descontos e condições especiais de pagamen-
to.

Concursos para Título de Especialista e 
Certifi cado de Área de Atuação

Em breve também estarão abertas as inscrições para os concursos de Título de 
Especialista em Clínica Médica e Certifi cado de Área de Atuação em Medicina 
de Urgência, que acontecerão em Belo Horizonte (MG) durante o 14º Congresso 
Brasileiro de Clínica Médica. 

Mais informações no site www.sbcm.org.br

Confi ra abaixo alguns destaques da programação:

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Sepse
Crise Tireotóxica
Mixedema
Arritmias Cardiacas Supra Ventriculares 
Coma
AVE
Pancreatite Aguda
Pancreatite Crônica
Insufi ciência Respiratória
TEP
Síndrome Coronariana Aguda
IAM
Tipos de Choque
Tratamento de Choques
HDA
         
4 ESTAÇÕES

Dor Torácica
Dor Abdominal
Dispineia
Febre
Diarreia
Cefaleia
Hipertensão Arterial
Asma 
DPOC
Insufi ciência Renal
Diabetes
Insufi ciência Cardíaca
Hepatites

ABORDAGEM DE SITUAÇÕES COMPLEXAS

Saúde do Médico
Dinheiro do Médico
Segurança do Paciente na Prática
Ortotanásia e Distanásia
Medicina Baseada em Evidências
Obesidade

www.clinicamedica2017.com.br

MINASCENTRO
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SBCM mapeia histórico de saúde das brasileiras
A Sociedade Brasileira de Clínica 

Médica está empenhada em mudar o 
preocupante panorama da incidência 
de eventos cardiovasculares entre as 
mulheres brasileiras. Por meio da cam-
panha Mulher Coração, cuja embaixa-
dora é a diretora do instituto Ayrton 
Senna, Viviane Senna, realiza ações 
permanentes de conscientização sobre 
a importância da prevenção e redução 
dos altos índices de mortalidade. 

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a entidade divul-
gou os dados de uma pesquisa inédita realizada com 692 brasileiras, 
buscando entender seu histórico de saúde, hábitos de vida, fatores de 

estresse e rotina profi ssional, relacionando o conjunto dessas informa-
ções aos riscos de eventos cardiovasculares. 

Atualmente as doenças cardíacas na mulher já ultrapassam as es-
tatísticas dos tumores de mama e útero. Segundo dados recentes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), respondem por um terço das 
mortes no mundo, com 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, mais 
de 23 mil mulheres por dia. Entre as brasileiras, principalmente acima 
dos 40 anos, as cardiopatias chegam a representar 30% das causas de 
morte, a maior taxa da América Latina. 

A campanha Mulher Coração visa, portanto, alertar autoridades, 
gestores e a comunidade sobre o aumento signifi cativo dessas estatís-
ticas, conscientizando quanto aos sintomas, que podem ser diferentes 
dos apresentados entre os homens. 

Veja mais em www.mulhercoracao.com.br.

Dados da pesquisa
Apesar da alta taxa de mortalidade, 

alguns dados coletados pela pesquisa da 
campanha Mulher Coração são alentado-
res. Em primeiro lugar, mais da metade 
das mulheres pesquisadas está na faixa de 
36 a 55 anos, período em que elas mais se 
preocupam com mudança de hábitos, vida 
mais saudável e cuidados preventivos. Po-
rém, essa faixa etária também é aquela em 
que as mulheres têm mais atividades, ou 
seja, trabalham e cuidam da família e dos 
fi lhos.

Quase 55% das pesquisadas têm ativida-
de laboral superior a 8 horas diárias, sem 
contar a rotina familiar e doméstica. Uma 
rotina bastante estressante e cansativa. 

Cerca de 70% delas acredita que o es-
tresse é causado pelo trabalho. Depois 
aparecem ansiedade, família, violência e 
trânsito, respectivamente, como fatores 
adicionais. 

Quase 80% possuem histórico de hiper-
tensão na família e cerca de 70% históri-
co de doenças cardiovasculares que são 
importantes fatores de risco. Felizmente, 
mais de 70% delas já consultaram um clí-
nico ou cardiologista sobre a saúde do seu 
coração. Praticamente 70% delas tem o 
costume de ir ao ginecologista pelo menos 
uma vez ao ano. 

Pouco mais da metade faz quatro ou 
mais refeições por dia, o que é recomenda-
do pelos nutricionistas e profi ssionais da 
saúde como manutenção de um bom há-
bito alimentar. Apenas 15% se declararam 
fumantes ou ex-fumantes e mais de 60% 
pratica atividades f ísicas de uma a duas 
vezes por semana o que, apesar de parecer 
pouco, traz grandes benef ícios ao corpo. 
Quase 80% das mulheres realizam alguma 
atividade de lazer de 1 a 2 vezes por sema-
na.

Da boca ao coração

Nossa saúde bucal tem relação direta com 
o bom funcionamento de todo o corpo e, 
principalmente, do coração.

Uma vez que as bactérias que estão na boca 
caem na corrente sanguínea por uma ferida 
causada por gengivite ou periodontite, por 
exemplo, elas podem se instalar no sistema 
cardiovascular e se proliferar, vindo a ocasio-
nar diversos problemas, desde arritmia até 

endocardite bacteriana.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto do 

Coração (Incor) constatou que 45% das do-
enças cardíacas tiveram origem na cavidade 
bucal, devido a caries profundas com com-
prometimento no canal, gengivas infl amadas, 
restos de dente e abscessos.

Mais um motivo para se manter a frequên-
cia ao dentista

Importância de estar em dia com a vacinação
Apesar do alto índice de vacinação infantil – 82,6% das 

crianças até 18 meses de idade segundo o Ministério da Saúde 
–, na fase adulta os números são bem mais baixos.

Por exemplo, apenas metade das pessoas entre 20 e 29 anos 
foram imunizadas contra hepatite B e só 32% das mulheres 
entre 15 e 49 anos tomaram a vacina contra difteria e tétano.

O que muita gente não sabe é que não estar protegido, 
além de colocar a própria saúde em risco e estar vulnerável a 

versões mais agressivas de doenças, a pessoa pode servir de vetor de transmissão para os pe-
quenos que ainda não completaram o processo de imunização.
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Tipos de açúcar

Como um país exímio em produção de 
açúcar, o Brasil oferece uma gama diver-
sa para consumo da população. Dentre os 
mais famosos e utilizados podemos desta-
car o açúcar refinado ou açúcar branco, de-
merara e mascavo.

Embora hoje ainda seja chamada de 
“adoçantes naturais”, a maioria desses açú-
cares supracitados passa por um processo 
denso de refinamento, originando um pro-
duto totalmente diferente do seu estado in 
natura; com exceção do açúcar mascavo e 
orgânico que tem seus nutrientes e sabor 
originais mantidos.

Em bebidas, receitas ou doces, todos os 
tipos devem ser usados com moderação, 
afinal, sua ingestão excessiva pode acarre-
tar diversos males para a saúde, por exem-
plo, diabetes, obesidade, colesterol alto, 
gastrite, mau funcionamento do intestino, 
entre outros.

No caso dos açúcares refinados, como o 
açúcar branco, eles recebem uma série de 
aditivos químicos perdendo todas as suas 
vitaminas e minerais, oferecendo apenas 
sacarose com calorias vazias, ou seja, é fon-
te de energia e de nenhum nutriente. Op-
ção menos saudável que existe no mercado, 
só acrescenta doçura a qualquer receita que 
for utilizado.

Já o demerara passa por um processo de 
refinamento bem mais simples, sem rece-
ber aditivos químicos. Por ter os cristais en-
volvidos por melaço é o mais úmido, ótimo 
para adoçar bebidas.

Indo em uma linha mais saudável, o açú-
car mascavo é o mais indicado. O seu pro-
cesso para chegar até a mesa não passa do 
cozimento da cana, por mais que não tenha 
teor adoçante alto é, entre os tipos de açú-
car, o que mais mantém seus nutrientes, 
perfeito para doces, bebidas, bolos e pães 
menos calóricos e mais nutritivos.

Espaço da AMB

Novo  Ano
2017 é um novo ano.
Após a celebração do Natal, remetemo-nos à reflexão do que fizemos e deixamos 

de fazer em 2016 e renovamos as esperanças para este novo ano. Esperança de um 
futuro melhor para todos. Óbvio, agradecendo muito aos que nos ajudaram, ajudam 
e ajudarão a cumprir nossas missões terrenas, a fim de deixarmos excelente legado 
às futuras gerações.

O ano de 2016 foi pródigo em ações para desestabilizar a boa medicina, vinda de 
diferentes origens, públicas, privadas, institucionais, articuladas etc.

A medicina é uma arte secular, profissão nobre, exercida em sua grande maioria 
por pessoas sérias, competentes, dedicadas, probas. No Brasil hoje somos mais de 
420 mil médicos, ainda mal distribuídos territorialmente, com elevado número de 
não-especialistas (os bacharéis), ainda elevado padrão científico e, infelizmente, com 
uma minoria que denigre a classe, comportando-se de maneira inadequada.

A medicina deve ser exercida com responsabilidade, daí entristecer-nos demasia-
damente ver médicos sendo execrados publicamente por desvios éticos (anunciar-se 
como especialistas, sem serem; indicar procedimentos visando lucros; burlar nor-
mas/regras para fazer Prova para Título de Especialista etc.). Sabemos que exemplos 
ruins em diferentes altos poderes da república são muitos, no executivo dos três 
níveis: federal, estadual e municipal, no Legislativo também e no Judiciário nas suas 
várias cortes. Precisamos sim pensar e agir com ética, alicerçando nossas ações e atos 
nos mais dignos preceitos morais, cumprindo leis e valorizando qualidade.

O ano de 2016 passou deixando muitas marcas, e que essas sirvam para a cons-
trução de um Brasil melhor para todos, que pensemos no coletivo, que amparemos 
ainda mais os de menor poder aquisitivo, consequentemente os que apresentam as 
maiores dificuldades. Vivemos crises: econômica, financeira, social, de valores mo-
rais, de credibilidade, de desconfiança com os políticos, independente de partidos... 
Temos a operação Lava-Jato tentando passar o país a limpo, identificando, julgando e 
punindo verdadeiros saqueadores dos recursos públicos, dos governantes “em causa 
própria”. Que tenha sucesso e possa recuperar ao máximo os recursos desviados e 
puna exemplarmente os verdadeiros culpados!

Lutemos para que 2017 traga melhorias, esperanças e certezas para um mundo 
melhor. Desejamos aos novos prefeitos e aos que continuam gestão prof ícua, profis-
sional e vitoriosa para seus munícipes. Que os vereadores legislem olhando para a 
população, oportunizando ganhos coletivos à população! Que tenhamos mais sane-
amento, educação e saúde de qualidade para todos!

Mesmo diante de tantas dificuldades, que possamos trilhar caminhos com ver-
dades, transparência, humildade, simplicidade, unindo-nos cada vez mais em prol 
de fazer necessárias mudanças que proporcionem dias melhores a todos. Estejamos 
irmanados nas boas causas, defendendo qualidade para saúde, medicina e para vida 
do médico. Que nossas Sociedades de Especialidade sejam cada vez mais fortes, 
aliem-se umas a outras, claramente quando 
experimentarem interesses comuns, ordenan-
do-os sem conflitos, com bom diálogo, ouvin-
do o contraditório, aprendendo e focado em 
fazer sempre o melhor. Estamos nas nossas 
entidades médicas sempre buscando aprimo-
rar, fazendo bem nossas ações, torcendo para 
que quem vier depois faça ainda mais e me-
lhor, para que nossas instituições sejam cada 
vez mais fortes. Passamos, nossas instituições 
ficam, precisam perdurar cada vez mais repre-
sentativas do coletivo.

Nosso desejo é de um Ano Novo com vitó-
rias e felicidades. Muitíssimo obrigado a todos! 

Saúde é nosso bem maior.

Florentino Cardoso
Presidente da Associação Médica Brasileira
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Médicos devem fi car atentos às 
negociações com operadoras

Termina em 31 de março o pra-
zo de negociação dos reajustes que 
serão aplicados aos contratos entre 
médicos e operadoras de planos de 
Saúde. Por isso, a Comissão Nacio-
nal de Saúde Suplementar do Con-
selho Federal de Medicina (Com-
su/CFM) volta a alertar os médicos sobre os requisitos mínimos que devem ser considerados 
antes de fechar acordo de trabalho com as empresas.

As orientações constam em uma cartilha (acesse aqui), elaborada pelo CFM em conjunto 
com a Associação Médica Brasileira (AMB), e que reúne os destaques da Lei 13.003/2014, em 
vigor desde o fi nal de 2015. A lei estabelece, por exemplo, a obrigatoriedade de contratos por 
escrito e detalhados, com as obrigações e responsabilidades específi cas. As recomendações 
expressam o entendimento das entidades médicas, em geral, segundo explica o coordenador 
da Comsu, Salomão Rodrigues.

“Do ponto de vista dos prestadores de serviço, a obrigatoriedade de contratos formais com 
as operadoras não apenas permite a revisão periódica dos preços pagos a eles como signifi ca o 
fi m da prática do descredenciamento imotivado. De qualquer modo, é preciso estar atento aos 
parâmetros recomendados às negociações para que todos os contratos estejam em consonân-
cia com o movimento médico nacional”, defendeu Salomão.

De acordo com o coordenador, os médicos devem fi car atentos às propostas encaminhadas 
para garantirem que os textos contemplem ainda o recebimento integral dos valores e percen-
tuais propostos pelas entidades médicas representativas de cada Estado.

Legislação – Desde a entrada em vigor da Lei da Contratualização (13.003/2014), os con-
tratos com as operadoras devem incluir a revisão periódica dos preços dos honorários (com 
indicação de percentuais de reajuste, de indicadores e prazos de reajuste).

Ainda segundo a Lei, cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fi xar um índice 
de reajuste em casos específi cos, quando a Operadora e o Prestador não chegarem a um acor-
do até o dia 31 de março de cada ano.

Nestes casos, a base de cálculo defi nida pela ANS para se chegar ao percentual de reajuste 
será o Índice Nacional ao Consumidor Amplo (IPCA) cheio, que corresponder ao valor acu-
mulado nos 12 meses anteriores à data do aniversário do contrato.

Principais 
recomendações na 

hora de contratualizar
 • Contratos devem contemplar cláusula 

de livre negociação entre as partes;
• A forma de reajuste dos serviços con-

tratados deve ser expressa no contrato de 
modo claro e objetivo;

• Contratos não devem propor fraciona-
mento de qualquer índice;

• O índice regulamentado pela ANS é o 
IPCA cheio que deverá ser adotado em sua 
integralidade;

• Prazos e procedimentos para fatura-
mento e pagamento dos serviços prestados 
devem ser expressos claramente no contra-
to;

• Sempre que o equilíbrio econômico e 
fi nanceiro do contrato estiver ameaçado, a 
qualquer tempo, mediante acordo entre as 
partes, poderá ser formalizado termo aditi-
vo de reajuste;

• Contratos que não atendam às diretri-
zes recomendadas pelas entidades repre-
sentativas poderão ser comunicados dire-
tamente à AMB através do e-mail cbhpm@
amb.org.br;

• Indícios de infração ética por parte 
da operadora ou do prestador de serviços 
devem ser encaminhados ao Conselho Re-
gional de Medicina do estado. Ver lista em 
portal.cfm.org.br.

Fonte: CFM

Benefícios – Empresas Parceiras
A SBCM fi rmou parceria com diversas empresas a fi m de oferecer ao associado descontos e 

vantagens em produtos ou serviços de diversos segmentos.

Aproveite!
www.sbcm.org.br
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Digoxina aumenta mortalidade em pacientes com FA, 
independentemente da presença de insuficiência cardíaca

O cardiologista bra-
sileiro e professor da 
divisão de cardiologia 
da Duke University, Dr. 
Renato Lopes, apresen-
tou um importante es-
tudo na sessão de Late 
Breaking Clinical Trials, 
no qual identificou um 
risco aumentado de 
morte por qualquer 

causa em pacientes com fibrilação atrial que iniciavam o uso de digoxi-
na, independente de terem ou não insuficiência cardíaca.

Os debatedores relatam que o estudo é uma das maiores e mais 
abrangentes análises do risco de uso de digoxina em pacientes com FA 
realizados até o momento.

Havia incertezas quanto à segurança da digoxina em pacientes com 
fibrilação atrial (FA). Apesar disso, as diretrizes nacionais e interna-
cionais ainda recomendam a digoxina para controle de frequência em 
pacientes com FA sintomática, independente da presença ou não de IC.

Utilizando dados do estudo ARISTOTLE, os autores exploraram os 
dados sobre a prescrição e níveis séricos de digoxina e suas relações 
com a mortalidade, independente de haver ou não insuficiência car-
díaca (IC) concomitante. O estudo ARISTOTLE randomizou mais de 
18 mil pacientes para utilizarem apixabana ou varfarina para a preven-
ção de complicações tromboembólicas em pacientes com FA. Nesse 
estudo, a apixabana foi superior à varfarina na prevenção de eventos 
tromboembólicos, assim como também na redução de mortalidade 
e de sangramento. Do total de pacientes envolvidos no estudo, foram 
identificados 17.897 que continham dados sobre a presença de insufi-
ciência cardíaca e o uso de digoxina.

Sobre o impacto da digoxina nessa população, foram realizadas dois 
tipos de análises: prevalência (pacientes que já faziam uso de digoxina 
no início do estudo) e incidência (a digoxina foi prescrita ao longo do 
seguimento do estudo). As taxas de eventos foram computadas e a as-
sociação entre o uso de digoxina e mortalidade foi avaliada utilizando 
a análise de propensão, após ajuste para características basais, medica-
mentos em uso, dados laboratoriais e biomarcadores.

Do total de pacientes analisados, 5824 (32%) estavam em uso de 
digoxina no início do estudo, tendo sido obtido os níveis séricos de 
digoxina em 4434 destes (76%); 6693 (37%) tinham IC de base. Após o 
ajuste de propensão, o fato de já utilizar a digoxina no início do estudo 
não foi associada à mortalidade (HR ajustado 1,09, IC95% 0,96-1,23). 
No entanto, quando os níveis séricos basais de digoxina eram maiores 
que 1,2 mg/dL houve um aumento significativo de 56% de mortalidade 
(HR ajustado 1,56, IC95% 1,2-2,04). Estes achados foram semelhantes 
em pacientes com e sem IC. Os níveis séricos basais de digoxina mos-
traram associação direta e linear com a mortalidade: o risco de morte 
aumentou 19% para cada 0,5 ng/mL de incremento na digoxinemia.

O risco de morte foi ainda maior para os pacientes que não estavam 
tomando digoxina antes do estudo, mas iniciaram o uso durante o se-
guimento do estudo. Esses pacientes tiveram um aumento de 78% no 
risco de morte por qualquer causa (HR 1,78; IC 95% 1,37 - 2,31). Além 
disso, houve um aumento no risco de morte súbita de até 4 vezes entre 
os novos usuários de digoxina (HR 4,0, IC 95% 1,90-8,47).

 Os autores concluíram que o uso de digoxina esteve associada ao 
aumento da mortalidade em pacientes com FA, independente da pre-
sença de IC. O aumento dos níveis de digoxina esteve associado a um 

Conheci o Renato como palestrante internacional em evento mé-
dico realizado no Rio de Janeiro. O tema era os novos anticoagulan-
tes no tratamento da fibrilação atrial e as novidades abordadas pelo 
ACC, AHA, ESC. Posteriormente, estabeleceu-se um debate com os 
selecionados cardiologistas convidados. 

Todos ficamos encantados com a didática e o conhecimento 
técnico do tema abordado. Algumas perguntas ainda sem respos-
tas porque os trabalhos de pesquisas nos quais Renato participa na 
Duke University não foram concluídos. 

Muitas outras, respondidas, demonstraram o desembaraço 
de quem conhece profundamente o assunto em questão. Rena-
to graduou-se em Medicina em 2001. Cinco anos após concluiu o 
doutorado pela USP. Realizou pós-doutorado na Duke University 
(2007/2008). No ano seguinte obteve, nessa universidade, o Master 
Degree of Health Science in Clinical Research. Atualmente é Full 
Professor de Medicina da Divisão de Cardiologia da Duke Univer-
sity. Também exerce o cargo de professor livre-docente da Escola 
Paulista de Medicina/Unifesp (2013). É fundador e diretor executivo 
do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica da Escola Paulista de Me-
dicina/Unifesp em colaboração com a Duke University. Atualmente 
participa de quatorze estudos clínicos como investigador principal. 

Trouxe para o Brasil mais de dez estudos clínicos nos últimos 
cinco anos. Seu currículo é muito vasto e brilhante. Com certeza o 
professor Renato muito nos orgulha e nos envaidece.

Reinaldo Hadlich é professor do Instituto de Pós-graduação 
Médica do Rio de Janeiro, presidente do Centro de Estudos do Instituto 
Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro e vice-presidente do 
Departamento de Clínica Cardiológica da Socerj

*Artigo publicado na edição 174 (janeiro de 2017) do Jornal da SBC em 
"Histórias da Cardiologia"

aumento do risco de morte.
"Nossos achados sugerem que a digoxina não deve ser usada em 

pacientes com FA", afirma Dr. Renato Lopes. "A maioria das mortes sú-
bitas ocorreu dentro de seis meses após o início da digoxina", disse Lo-
pes, ainda discutindo o estudo na plenária principal, "isso sugere causa 
e efeito, embora o fato de que os pacientes não foram randomizados 
para digoxina impeça uma determinação definitiva de causalidade".

Este é um estudo que reacende a discussão sobre a digoxina no con-
texto de fibrilação atrial, colocando-a definitivamente, em xeque nesse 
contexto. É natural que o fato de ser um estudo observacional dentro 
de um grande ensaio clínico possa oferecer algumas limitações. Além 
disso, para os pacientes que estavam em uso de digoxina no início do 
estudo, os pesquisadores não sabiam por quanto tempo eles tinham 
tomado a medicação antes de entrar no estudo. Apesar disso, o estudo 
é o mais abrangente no campo até o momento, incorporando grande 
número de variáveis clínicas, ajustes de biomarcadores e níveis de di-
goxina no sangue, oferecendo uma consistente resposta. Até porque, 
é improvável que haja financiamento para um grande ensaio clínico 
randomizado com digoxina, uma medicação centenária, mas cujas in-
dicações para uso contemporâneo estão cada vez mais restritas.

Artigo escrito por Humberto Graner, wq é professor da Universidade 
Federal de Goiás e membro do Comitê de Eventos Clínicos (CEC) do 
Brazilian Clinical Research Institute (BCRI)

Um jovem que já fez história
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Jornal do Clínico - Qual a importância da Abramurgem no ce-
nário nacional?

Tallo- A Abramurgem é hoje a associação que representa a Medici-
na de Urgência e Emergência no Brasil. Mesmo antes da criação da es-
pecialidade, ela vem batalhando pela valorização dos emergencistas. A 
entidade incentivou a criação de mais de 50 ligas acadêmicas e treinou 
milhares de médicos. Através do Prourgem (Programa de Atualização 
à Distância em Urgência e Emergência), por exemplo, foram capacita-
dos mais de 3 mil emergencistas. A Abramurgem também implantou 
diversos cursos de simulação, para que o médico da emergência possa 
vivenciar cenários e situações, treinando condutas na prática. Esses 
cursos foram ministrados em praticamente todas as capitais brasi-
leiras. Além disso, a entidade editou 12 livros, incluindo o Tratado 
de Medicina de Urgência. Em 2017 serão lançadas três novas obras. 
Já foram promovidas três edições de congressos internacionais e em 
outubro próximo convidamos todos a participarem da quarta edição 
deste evento, que será sediada em Belo Horizonte (MG).  Isso para 
citar algumas das conquistas da nossa entidade.

Jornal do Clínico - Qual a avaliação do senhor a respeito da cria-
ção da especialidade de Medicina de Emergência?

Tallo- A especialidade é importante e irá formar alguns poucos mi-
lhares de especialistas nos próximos 10 anos, mas não podemos es-
quecer que já existem 80 mil médicos nos serviços de urgência e emer-
gência.  Parte deles nunca será especialista.  Esses médicos precisam 
também ser representados. Isso a Abramurgem continuará fazendo.  

Jornal do Clínico - Como o senhor avalia a capilaridade da 
Abramurgem nos Estados?

Tallo- Nós temos efetivamente 17 regionais, o que nos dá importan-
te representação em todas as regiões brasileiras. As diretorias dessas 
regionais são compostas por médicos de destaque em seus Estados. 

Jornal do Clínico - Na sua opinião, qual deve ser o papel da 
Abramurgem em relação às outras sociedades de especialidade 
médica?

Tallo- Nós acreditamos que a Medicina de Emergência é uma espe-
cialidade diferente de todas. Não existe outra que tenha interface tão 
íntima com as demais. Portanto não pode ser um grupo isolado que 
pretende criar uma nova especialidade desenvolvendo um  programa 
de maneira monocrática,  sem ouvir todas as sociedades de especiali-
dade. Como é possível conceber um programa de pediatria sem ouvir a 
Sociedade Brasileira de Pediatria? E não é só ouvir, é envolvê-los tam-
bém na elaboração deste programa. O que um médico não-pediatra 
pode fazer no PS? Quanto tempo de treinamento precisa ter? O que 
ele deve aprender? Quem vai ensinar? Não é simplesmente colocar um 
programa no papel que sirva a alguns poucos interesses políticos e fa-
zer 10, 20 centros de formação. A Abramurgem não aceita esse tipo 
de imposição. A evolução desse assunto, na minha opinião, está sendo 
feita de maneira equivocada. Não houve debate sufi ciente sobre esse 
assunto. Não está delimitada a função do emergencista em relação às 
outras especialidades. Por isso, nós queremos rediscutir o assunto. 

Jornal do Clínico - Quais serão as atribuições deste especialista 
em Medicina de Emergência?

Tallo- Esse é um outro problema grave, propor um programa de 

apenas 3 anos para a formação do especialista em Medicina de Emer-
gência. Se olharmos para a maioria dos países de primeiro mundo, 
como a Inglaterra, a formação do emergencista é de 6 anos. Na Aus-
trália, é de 7 anos. Em Boston, nos Estados Unidos, que é um modelo 
de formação no mundo, são 5 anos para se tornar  emergencista. Como 
é possível acreditar que um país que não consegue aprovar 60% dos 
médicos egressos em uma prova simples aplicada pelo Conselho Re-
gional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), irá formar um 
médico em 3 anos para atender 20 especialidades no pronto-socorro? 
Nós achamos isso uma irresponsabilidade e, nesse sentido, vamos lutar 
de todas as formas para recolocar as coisas nos seus devidos lugares. 
A AMB deveria ter discutido o tema com mais clareza junto às socie-
dades de especialidade, permitindo que elas opinassem se iriam querer 
fazer parte deste modelo ou não. Isso não foi feito. Não há nenhuma 
deliberação do Conselho Científi co da AMB até outubro de 2015 que 
teve como pauta a discussão sobre a criação da especialidade. 

Jornal do Clínico - Quais são os projetos da Abramurgem para 
o futuro?

Tallo- Nossa meta é fortalecer a Urgência e Emergência na acade-
mia. Nós já temos um modelo longitudinal que inclui a disciplina de 
Medicina de Urgência e Emergência do primeiro ao sexto ano do curso. 
Este modelo foi implantado em parceria com a UniEvangélica, na cida-
de de Anápolis (GO), e vem sendo um grande sucesso. Gostaríamos de 
levar esta experiência para outras escolas médicas no Brasil. Esse será 
o nosso grande objetivo nos próximos anos. 

Fernando Sabia Tallo é médico 
assistente da UTI da Disciplina de 
Clínica Médica da Escola Paulista 
de Medicina da Unifesp, e mestre 
em Ciências pela mesma univer-
sidade. É também presidente da 
Associação Brasileira de Medi-
cina de Urgência e Emergência 

(Abramurgem). Com a recente criação da especialidade de Medicina 
de Emergência, a entidade foi chamada a se posicionar a respeito das 
condições de formação e treinamento desse novo especialista que atua 
nos serviços de urgência e emergência no país. Confi ra a íntegra da 
entrevista, na qual ele discorre sobre a interface com as outras espe-
cialidades, como imagina o programa de formação do médico emer-
gencista e quais os projetos da entidade para o futuro.

Fernando Sabia Tallo 

Vida Pública - Entrevista10
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A dengue é uma arbovirose causada por um 
arbovírus do gênero Flavivírus, podendo-se 
distinguir quatro sorotipos designados com 
DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4, no qual  a 
infecção por um sorotipo confere imunidade 
permanente ou duradoura somente a esse so-
rotipo. É uma doença típica de regiões tropicais 
e subtropicais, onde as condições ambientais e 
socioeconômicas favorecem o desenvolvimen-

to e expansão de seu vetor: mosquitos do gênero Aedes, sendo Aedes 
aegypti o principal vetor no mundo.

Distribuição Global
• Distribuição global da dengue é estimada em 2,5 bilhões de pesso-

as residentes em áreas de risco.
• Atinge de 50 a 100 milhões de pessoas anualmente.
• 500 mil casos de dengue grave.
• 25 mil mortes.

Transmissão
• O mosquito Aedes aegypti sadio, ao picar o hospedeiro humano 

infectado, adquire o vírus e torna-se um transmissor da doença.
• O período de incubação varia de 3 a 15 dias, sendo em média 5 a 

6 dias.

PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS
Trabalho - Perfi l dos sinais e sintomas mais prevalentes na epidemia 

de dengue pelo sorotipo 4 em Campos dos Goytacazes (RJ) – Revista 
de Clínica Médica - julho/setembro 2014

• Os sinais de alarme devem sempre ser rastreados e é preciso gran-
de atenção aos mesmos.

• Os principais sinais de alarme que devem ser observados são:

Dengue

Quadro clínico

Os principais sinais e sintomas encontrados são:
• Febre
• Náuseas
• Vômitos
• Gosto amargo na boca
• Anorexia
• Astenia
• Cefaleia
• Diarréia
• Exantema
• Mialgia
• Fotofobia
• Dor em MMII
• Prurido
• Linfadenomegalia

• hepatomegalia maior que 2 cm 
• aumento progressivo do hematócrito (>20%) concomitante à 

trombocitopenia abrupta.

Classifi cação
• A dengue pode ser divida nas seguintes formas clínicas de acor-

do com a OMS: assintomática, dengue sem sinais de alarme, dengue 
com sinais de alarme e dengue grave.

• Cada forma clínica possui seu próprio nível de gravidade, risco 
de complicações, prognóstico e taxa de mortalidade, por isso é de 
fundamental importância enquadrar o paciente em uma delas e re-
alizar o adequado manejo clínico preconizado para a determinada 
classifi cação.

Diagnóstico
O diagnóstico da dengue parte primeiro de uma suspeita clínica, 

onde o paciente apresenta febre associada a outros sinais e sintomas 
típicos da dengue.

A partir da suspeita clínica, solicitam-se exames para nortear a 
condição clínica do paciente e ajudar a enquadrá-lo na sua devida 
classifi cação. Os exames de grande importância a serem solicitados 
são: Hemograma, Plaquetas, VHS, AST e ALT que devem ser repeti-
dos sempre que necessário em casos graves e/ou de difi culdade diag-
nóstica.

Caso o paciente se encontre nos primeiros 4 dias de evolução da 
doença, pode ainda ser solicitado o Dengue Antígeno NS-1, um exa-
me com grande especifi cidade que auxilia no diagnóstico precoce da 
dengue.

O exame confi rmatório se dá através da Sorologia IgM para Den-
gue, que deve ser solicitada a partir do 8º dia de evolução da doença 
e confi rma o diagnóstico de dengue.

Além dos exames confi rmatórios, diante de casos graves ainda 
podem ser solicitados exames como Rx de tórax, USG abdominal e 
Gasometria arterial, a fi m de avaliar a condição clínica do paciente e 
auxiliar no seu manejo clínico. 

José Luiz de Souza: Professor da Faculdade de Medicina de Campos, 
Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica Regional- RJ e Diretor 
do Centro de Referência de Doenças Imuno-Infecciosas (CRDI)

• dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação abdominal
• vômitos persistentes (acima de 10 episódios/dia ou vômitos que im-

peçam a ingestão de líquidos e sólidos)
• serosites (ascites, derrame pleural, derrame pericárdico)
• sangramentos de mucosas (epistaxe, gengivorragia)
• hipotensão postural
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