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O Brasil talvez viva hoje um dos momentos mais delicados de sua 
história. Escândalos de corrupção atingem todos os partidos, colocando 
instituições seculares à beira do descrédito. Os desvios envolvem políticos 
de todas as cores e instâncias das mais variadas. Difícil salvar desse 
lodaçal um ministério, uma secretaria, um governo, seja de onde for. 

Claro que os reflexos se dão em todos os campos. Na Saúde, por 
exemplo, o rombo deixado pela malversação dos recursos públicos foi de 
R$ 20 bilhões em 2016. Dinheiro que deveria ser usado para construção 
de hospitais, compra de equipamentos, contratação de médicos e outros 
profissionais vazou para os bolsos de quadrilhas infiltradas na máquina 
do estado. 

Assim, a situação do Sistema Único de Saúde (SUS), já extremamente 
preocupante em virtude do subfinanciamento fica cada vez mais caótica. 

A agravante é que o Governo aprovou uma Lei que congela por 20 anos os parcos investimentos 
no setor, o que sinaliza tempos de provação para os pacientes, em especial para os mais vulneráveis 
social e economicamente. 

As boas cabeças do País e os chamados homens de boa vontade têm de se unir rapidamente 
para evitar um mal ainda maior. Atualmente, a saúde virou mero negócio, em vez de focar no bem 
estar do cidadão. É explorada por muitos maus gestores e maus empresários, que, se ainda não são 
regra, faz anos deixaram de ser exceção. 

Isso fica evidente quando falamos de formação médica. Faculdades são abertas sem hospital-
escola, sem professores qualificados, sem preceptoria e com grade curricular contestável todos os 
dias. Assim, todos os anos, são ejetados para a linha de frente de atendimento profissionais de 
formação insuficiente e que representam risco à saúde dos pacientes.  No mais recente Exame 
Cremesp com formandos de medicina, realizado ao término de 2016, quase a metade dos 
participantes da avaliação não atingiu a nota mínima para aprovação. 

É calamidade mesmo! Cerca de metade dos médicos que acabou de entrar no mercado de 
trabalho não está apta a exercer a medicina. Muitos dos recém-formados desconhecem o diagnóstico 
ou tratamento adequado de casos básicos e problemas de saúde frequentes, como tratamento 
inicial do infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial; crise de asma brônquica do adulto e 
criança; atendimento inicial de vítima de acidente automobilístico; diagnóstico de hipertireoidismo, 
conduta na cetoacidose diabética e na identificação de quadro de doenças mentais (esquizofrenia, 
distúrbio bipolar) etc. 

Reverter esse quadro e escapar de um xeque-mate passa necessariamente pela revisão da forma 
de fazer política no Brasil, de gerir a coisa pública e também pela revisão do modelo de saúde aqui 
implantado. Não é mais possível continuarmos na idade da treva, propondo políticas ao SUS e a 
área suplementar com base na doença. 

Precisamos que a atenção tenha como prioridade a prevenção e a promoção em saúde. 
Humanizando a medicina, passando a enxergar o paciente como gente não como um número 
de quarto ou uma carteira de plano de saúde estaremos também formando o alicerce de futuras 
gerações saudáveis. 

Com essa ênfase, pouco a pouco, pacientes deixarão de se submeter a procedimentos ou exames 
de alto custo e mais complexos. Será uma economia que se reverterá para outras necessidades em 
saúde. O cidadão se manterá saudável, pois terá a possibilidade de uma doença diagnosticada 
antes e uma intervenção competente para evitá-la. 

Esse processo é de uma riqueza incrível para um sistema de saúde. Então, está mais do que na 
hora de abrirmos os olhos e passar a investir na qualidade de vida e no bem estar. 

Antonio Carlos Lopes, Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

*Artigo publicado dia 19 de junho em sua coluna quinzenal no Diário do Grande ABC
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Editorial

A saúde do Brasil em xeque
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 realizados 
pelas Regionais

6o Curso de Aperfeiçoamento em Clínica 
Médica
Realização: Regional-PR
Data: março a setembro de 2017
Local: Associação Médica do Paraná 
(Curitiba-PR)
Informações: www.sbcmpr.com.br
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12º Curso Nacional de Atualização em 
Neurologia 
Realização: Editora Manole
Data: 29 e 30 de setembro de 2017 
Local: InRad-HCFMUSP (São Paulo-SP)
Informações: 
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Os artigos assinados não refletem 
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Presidente da SBCM 
inaugura coluna no 
Diário do Grande ABC

Dia 19 de junho, o presidente da SBCM 
e professor afiliado do Hospital Militar de 
Área de São Paulo (HMASP), Antonio Car-
los Lopes, inaugurou sua coluna quinzenal 
fixa no prestigiado jornal Diário do Gran-
de ABC. “É um privilégio poder abordar 
na grande imprensa temas relacionados à 
Medicina e Saúde. Mais uma prova do meu 
compromisso com a cidadania e constru-
ção de valores”, afirmou Lopes. 

O primeiro artigo publicado está repro-
duzido no editorial deste número do Jornal 
do Clínico. 

Presidente da SBCM é patrono da primeira 
edição do Prêmio Thomaz Rodrigues Alckmin

Na noite do dia 27 de abril acon-
teceu no Hotel Maksoud Plaza, em 
São Paulo, a primeira edição do Prê-
mio Thomaz Rodrigues Alckmin, 
uma homenagem ao filho caçula da 
família Alckmin, falecido há dois 
anos em um trágico acidente de 
helicóptero. A iniciativa foi do de-
putado Campos Machado e nesta 
primeira edição, os agraciados com 
a medalha foram o ginasta Arthur 
Zanetti (categoria Esporte), a para-
atleta Caroline Barbarino (categoria 
Cidadania), o jovem tenor interna-

cional Jean Wiliam (categoria Arte) e o estudante de medicina João Guilherme Brunca (cate-
goria Ciência), fundador da International Federation of Medical Students Association. Brunca 
recebeu a medalha das mãos do presidente da SBCM, Antonio Carlos Lopes, que foi um dos 
patronos da premiação ao lado do maestro João Carlos Martins, o primeiro vencedor da São 
Silvestre, José João da Silva e a AACD, representada por seu superintendente geral, Valdesir 
Galvan. 

*Com informações do Portal do Governo de São Paulo

SBCM é convidada para representar o país em 
congresso na Argentina

A Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
mais uma vez dá um importante passo rumo 
à internacionalização. O seu presidente, Anto-
nio Carlos Lopes, foi convidado a representar 
a entidade no IV Congresso Internacional de 
Medicina Interna, que irá acontecer em Buenos 
Aires, de 07 a 10 de novembro de 2017. O even-
to espera reunir mais de 7 mil participantes e já 
conta com a inscrição de 1.400 trabalhos cientí-
ficos.  Além de ministrar conferência magna no 
congresso, Lopes também escreveu um capítulo 

sobre o tema da Educação Médica no Brasil para o Fasciculo ELSEVIER de Educación, publi-
cado por uma das mais importantes editoras internacionais de periódicos nas áreas da ciência, 
tecnologia e saúde. 

SBCM debate 
reestabelecimento de 
Regional no Ceará

Na manhã do dia 15 de maio, o presiden-
te da SBCM, Antonio Carlos Lopes esteve 
reunido em São Paulo com o Dr. Ítalo Ra-
chid para discutir o reestabelecimento da 
regional da entidade no Estado do Ceará. 
“É de extrema importância que estejamos 
novamente presentes no Estado do Ceará, 
valorizando os clínicos, bem como promo-
vendo cursos e eventos para atualização 
desses profissionais. O Dr. Ítalo terá todo o 
nosso apoio e, tenho certeza, realizará um 
excelente trabalho”, afirmou Lopes. A ce-
rimônia de posse da diretoria da Regional 
acontecerá no próximo dia 14 de julho.
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Vagas limitadas para cursos pré e pós-congresso
O Estado de Minas Gerais, por meio da SBCM, tem o orgulho de 

sediar o 14º Congresso Brasileiro de Clinica Médica que acontecerá na 
cidade de Belo Horizonte, de 02 a 08 de outubro de 2017, juntamente 
com o 4º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emer-
gência. E neste ano o evento traz como novidade a promoção de cursos 
pré e pós-congresso, a fim de oferecer ao congressista novas opções de 
atividades práticas e de simulação. 

Os 11 cursos oferecidos, que serão realizados dias 02, 03, 07 e 08 
de outubro, são ACLS, BLS, PALS, SECLIN, CARDIGEM, TMUR-
GEM, VMURGEM, ECOMURGEM, NEUROURGEM, VIAMURGEM 
e Segurança do Paciente na Prática. “É importante reforçar que, para 
se inscrever nos cursos, é necessário que o congressista esteja inscrito 
também no congresso. As vagas são limitadas”, afirma o presidente do 
evento, Dr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho.

Sobre Belo Horizonte

A cidade de Belo Horizonte foi eleita 
pela World Wide Fund for Nature (WWF), 
pelo segundo ano consecutivo, como a Ca-
pital Nacional da Hora do Planeta, por ser 
referência em sustentabilidade e protago-
nista mundial em ações voltadas às mudan-
ças climáticas.

A capital de Minas Gerais também sur-
preende com as riquezas do complexo ar-
quitetônico da Pampulha, projetado por 
Oscar Niemeyer e com a vida intensa ao 
redor da lagoa aos fins de semana. Encanta 
com a bela Praça da Liberdade e seu circui-
to cultural, e também com a vista da Praça 
do Papa e o Mirante do Parque das Man-
gabeiras. Além disso, a cidade ainda conta 
com uma vida noturna diversificada e clima 
boêmio.

Venha para o XIV Congresso Brasileiro 
de Clínica Médica e aproveite para desfru-
tar as belezas de Belo Horizonte!

Lote promocional para inscrições até 25/08

www.clinicamedica2017.com.br

Inscreva-se até dia 25 de agosto e aproveite os descontos oferecidos neste 
último lote promocional, lembrando que as vagas são limitadas.  O pagamento 

poderá ser feito por cartão de crédito ou boleto bancário. 

Imagens do Aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte (MG)
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Programação Científica

Concurso para Título de Especialista e 
Certificado de Área de Atuação

Inscreva-se também para os concursos de Título de Especialista em Clínica Mé-
dica e Certificado de Área de Atuação em Medicina de Urgência, que acontecerão 
em Belo Horizonte (MG) durante o 14º Congresso Brasileiro de Clínica Médica. 

Confira o edital e as informações sobre o concurso no no site 
www.sbcm.org.br.

A programação do evento também buscou 
incluir novos formatos de aulas e palestras 
como as sessões interativas, onde a plateia 
poderá participar das discussões votando 
através do celular. Também farão parte do 
programa científico as sessões anátomo-clíni-

cas e as 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–julgamen-
to, onde um assunto controverso poderá ser 
avaliado como em um tribunal, considerando 
riscos e benef ícios da abordagem proposta. 

Confira abaixo alguns destaques da progra-
mação:

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Sepsis: Diagnóstico precoce
Hemorragia digestiva alta
Pancreatite aguda
Coma
Tromboembolia pulmonar
Choque
Síndrome coronariana aguda
Ressuscitação cardiopulmonar: o que mudou 

QUATRO ESTAÇÕES
Cuidado paliativo
Dor torácia
Dor abdominal
Febre
Cefaléia
Diarréia
Insuficência cardíaca
Hipertensão arterial
Diabetes
Asma
Hepatites
DPOC
Doença renal crônica

PREVENÇÃO E CHECK-UP
Check-up de rotina

PSA e rastreamento de Ca de próstata
Entrevista motivacional: uma competência 
essencial
Pré-hipertensão e pré-diabetes: existem?
Açúcar x Gordura

DECISÕES EM SITUAÇÕES COMPLEXAS
Sessão anátomo clínica: aprendizado para os 
próximos pacientes
Fadiga crônica (doença sistêmica de 
intolerância ao esforço)
Cuidado paliativo: Sintomas negligenciados
Dor
Autonomia do paciente e diretias antecipadas
Síndrome de sobreposição asma - DPOC
Cuidado perioperatório
Hipertensão refratária ou secundária?
IC com fração de ejeção preservada

NOVIDADES E INOVAÇÕES
O que vem depois da metformina?
Ultra som na urgência
Novos anticoagulantes orais
Empreendedorismo na saúde
O médico e as mídias sociais
Evidências e tecnologia

SEGURANÇA DO PACIENTE
Segurança na saúde: lições de outras áreas e 
profissões
Transferência de cuidado
Segurança e erros de medicação
Precisamos conversar sobre erros e 
incidentes (disclosure)
Por que falhas na assistência à saúde são a 3a. 
causa de morte nos EUA?

O MÉDICO, PROFISSIONAL E CIDADÃO
Relacionamentos saudáveis
Organização do tempo
Trabalho em equipe
Finanças em tempos difíceis
Quando o médico está doente
O médico quando um ente querido está 
doente
O médico precisa de arte

CONTROVÉRSIAS E ALEGAÇÕES
Cirurgia bariátrica
Statina na prevenção primária
Ticagrelor, clopidogrel ou a velha aspirina?
Ultrassom na Urgência

A ARTE É REMÉDIO
Apresentação cultural

Trabalhos Científicos 

Outro destaque do congresso será a apresentação 
dos trabalhos científicos de tema livre. Os dois melho-
res pôsteres impressos serão premiados com 1,5 mil e 
1 mil reais respectivamente. Já as duas melhores apre-
sentações orais terão prêmio de 2 mil e 1,5 mil reais 
para 1º e 2º lugar. Acesse o site, confira as normas e 
inscreva seu trabalho.

www.clinicamedica2017.com.br
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 Perigos da cintura abdominal excessiva
A obesidade abdominal é perigosa, 

pois está ligada ao desenvolvimento de 
riscos ao coração, como altos níveis de 
colesterol, resistência à insulina, diabetes 
tipo 2, síndrome metabólica, hiperten-
são e trombose. Segundo a US National 
Health and Nutrition Examination Sur-
vey, pessoas que apresentam a chamada 
“barriguinha” frequentemente têm um ou 
mais desses fatores adicionais.

A maior ameaça à saúde não é a gor-
dura subcutânea, mas aquela localizada 
ao redor dos principais órgãos do corpo, 

também chamada de adiposidade intra- abdominal.
Ela afeta o metabolismo da glicose podendo causar níveis anormais de colesterol (aumentan-

do o LDL, o mau colesterol, e reduzindo o HDL, o bom colesterol) e triglicérides.

Atenção ao 
sedentarismo 
infanto-juvenil

Computador, tablet, smartphone e vi-
deogame são uma tentação para qualquer 
criança e adolescente que busca diversão 
imediata e garantida. Mas tanta facilida-
de assim tem uma contrapartida que vem 
chamando cada vez mais a atenção de mé-
dicos, o sedentarismo infanto-juvenil.

Uma das principais consequências des-
se hábito é a obesidade, o que gera uma 
série de complexidades orgânicas que po-
dem comprometer a saúde na vida adulta. 
Para evitar esse problema, a melhor solu-
ção é estimular a prática de atividades f ísi-
cas na garotada.

Além de evitar o excesso de peso e exer-
citar a performance cardiorrespiratória, 
entre outros benef ícios, o esporte e o lazer 
ao ar livre promovem a sociabilização de 
crianças e jovens.

Armadilhas das vitaminas sintéticas
Se compararmos quimicamente as vi-

taminas naturais e as sintéticas, elas são 
praticamente idênticas. Mas o efeito das 
artificiais em relação ao das encontradas 
nos alimentos é significativamente infe-
rior.

Isso porque as substâncias em forma 
de cápsulas, além de conterem conser-
vantes, corantes e flavorizantes, não con-
tam com os co-fatores in natura, ou seja, 
quando ingeridas, devem se utilizar des-
ses elementos encontrados no organismo 
para surtir efeito.

A vitamina C de laboratório, por exemplo, geralmente é formada apenas pelo ácido ascórbi-
co, que, por si só, pouco beneficia a saúde e, dessa forma, precisa dos outros fatores presentes 
em frutas como laranja e maracujá para resultados mais efetivos.

O uso das sintéticas deve ter acompanhamento médico, já que podem trazer riscos, sendo 
que algumas são cumulativas e dif íceis de serem eliminadas do corpo.

Quando o mau humor vira doença
Trânsito, problemas familiares, con-

flitos profissionais, dificuldades financei-
ras, tudo isso causa mau humor. Só que 
essa falta de simpatia também pode ser 
um indicador da distimia, um distúrbio 
psicológico que atinge 3% da população 
mundial segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Esse tipo de depressão com sintomas 
leves ou moderados persiste por pelo me-
nos dois anos consecutivos e atinge todas 
as faixas etárias e sexos e, em geral, come-
ça no início da vida adulta.

O distímico tem sentimentos de pessimismo e inadequação, angústia, autocrítica exacerba-
da, baixa autoestima, cansaço constante e não sabe lidar com frustrações.

Seu diagnóstico é dif ícil, já que não aparece em exames laboratoriais, e quando há piora do 
quadro patológico é necessário o acompanhamento psiquiátrico.

Ômega 3 para a 
saúde cardiovascular

O Ômega 3 é um conjunto de gorduras 
saudáveis que trazem inúmeros benef ícios 
ao organismo, contribuindo para os siste-
mas cardiovascular e cerebral, por exemplo.

Ganhou destaque na comunidade mé-
dica quando foi descoberto que grupos de 
esquimós possuíam baixas incidências de 
doenças cardíacas mesmo alimentando-se 
com uma dieta rica em gorduras, devido ao 
amplo consumo de peixes e carne verme-
lha.

Ou seja, ele previne uma série de proble-
mas como diabetes, hipertensão, colesterol 
elevado e obesidade, por exemplo.

Entre os alimentos ricos em Ômega 3 es-
tão o salmão, o atum, a sardinha, as nozes, a 
chia e a linhaça.

Saiba mais em 
www.mulhercoracao.com.br
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 Campanha Mulher Coração 
recebe Prêmio Dr. Pinotti

A menção honrosa, concedida pela Câmara dos Deputados por 
iniciativa da deputada federal, Mara Gabrilli, premia os bons exem-
plos de ações voltadas à Saúde da Mulher. Através do prêmio, a 
campanha Mulher Coração, coordenada pelo presidente da SBCM, 
Antonio Carlos Lopes, foi reconhecida nacionalmente como um 
projeto eficiente para prevenção e redução dos problemas cardí-
acos entre as mulheres brasileiras, visando reduzir os altos índices 
de mortalidade. Lançada em julho de 2016, a campanha tem como 
madrinha Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna, e 
já engajou personalidades como a cantora Paula Lima e a nutricio-
nista e chef de cozinha, Neka Menna Barreto

Revista abre espaço para trabalhos selecionados no 
14o Congresso Brasileiro de Clínica Médica

Em 2017 a Revista da SBCM completa 
15 anos de vida sendo hoje um dos mais 
importantes veículos para atualização cien-
tífica dos clínicos brasileiros. Para celebrar 
a data, a revista irá abrir espaço para publi-
cação dos trabalhos de maior destaque ins-
critos no 14º Congresso Brasileiro de Clí-
nica Médica, que irá ocorrer de 02 a 08 de 
outubro deste ano n a cidade de Belo Ho-

rizonte (MG), e selecionados pela Comissão Científica do evento.
A Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica foi conquis-

ta marcante da SBCM, cujos pilares fundamentais são a valorização 
do clínico, a humanização da medicina, a relação médico-paciente 
e a democratização do conhecimento. Esta publicação científica 
teve seu primeiro número impresso em março de 2003 e atualmen-
te é indexada pela base de dados LILACS e pelo Latindex, que re-
úne artigos científicos oriundos das Américas, Caribe e Península 
Ibérica. Também está classificada pela CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) como Qualis B5.

Durante esses 15 anos, a revista sofreu um processo de adapta-
ção e modernização, a fim de facilitar a interação entre os autores 
e editores, e ganhar mais leveza na apresentação do conteúdo. Há 
dois anos também passou a ser publicada em edições trimestrais, 
além de ter aderido ao formato digital, podendo ser acessada na 
íntegra através do site www.sbcm.org.br/revista.

Instruções aos autores

Tipos de manuscritos
São aceitos manuscritos originais, em português, inglês ou espanhol, 

podendo ser aceitos manuscritos de autores nacionais publicados no 
exterior na forma em que ele se encontra, com autorização explicita do 
periódico onde o artigo foi publicado originalmente. Trabalhos de outra 
natureza poderão ser aceitos para publicação dependendo da avaliação 
do Conselho Editorial. Não serão aceitos manuscritos já publicados em 
outros periódicos. 

Artigos Originais 
Artigos originais apresentam experimentos completos com resulta-

dos nunca publicados (limites máximos: 3.000 palavras, título, resumo 
estruturado, 7 figuras ou tabelas e até 30 referências). A avaliação dos ma-
nuscritos enviados seguirá as prioridades de informação nova e relevante 
comprovada em estudo com metodologia adequada. Não serão aceitos 
manuscritos com conclusões especulativas, não comprovadas pelos re-
sultados ou baseadas em estudo com metodologia inadequada. 

Relatos de Casos 
Relatos de casos ou séries de casos serão considerados para publicação 

se descreverem achados com raridade e originalidade, ou quando o relato 
apresentar respostas clínicas ou cirúrgicas que auxiliem na elucidação fi-
siopatológica de alguma doença (limites máximos: 3.000 palavras, título, 
resumo não estruturado, 4 figuras ou tabelas e até 10 referências). 

Artigos de Revisão 
Manuscritos de revisão são aceitos apenas por convite do editor ou 

de demanda espontânea (limites máximos: 4.000 palavras, título, resumo 
não estruturado, 8 figuras ou tabelas até 40 referências). 

Confira mais informações e acompanhe as edições completas em 
www.sbcm.org.br/revista
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ALERTA DA AMB - Uso de cigarro eletrônico 
e cigarro aquecido

A Associação Médica Brasileira (AMB), que congrega as sociedades de especialidades médicas, vêm à público 
manifestar-se aos médicos e à sociedade brasileira quanto aos riscos relacionados tanto à segurança no manuseio 
quanto nos efeitos para a saúde no consumo do cigarro eletrônico; e sobre a falta de estudos científicos independen-
tes sobre o cigarro aquecido. Esses produtos vêm sendo divulgados por seus fabricantes, na mídia e na internet, como 
menos nocivos ao consumo humano, além do fato de omitirem que o seu consumo torna seus usuários dependentes 
da nicotina, como qualquer produto derivado do tabaco.

A Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), que é a responsável pela regulação de produtos derivados do tabaco 
no Brasil, já se posicionou firmemente em relação às formas de liberação de nicotina – substância causadora de de-
pendência contida em qualquer tipo de tabaco –, através de dispositivos eletrônicos para fumar.

A Resolução RDC 46/2009, proíbe a comercialização, importação e propaganda de quaisquer dispositivos ele-
trônicos para fumar – que inclui o cigarro eletrônico e o cigarro aquecido-, especialmente aqueles que aleguem 
substituição de cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo e similares ou que objetivem ser uma alternativa à cessação do 
tabagismo.

A Comissão do Combate ao Tabagismo da AMB alerta que não há comprovação científica que o uso do cigarro 
eletrônico seja eficaz para a redução do consumo de cigarros tradicionais nem para a cessação do tabagismo.

No cigarro tradicional ocorre a queima do tabaco que produz milhares de substâncias tóxicas e cancerígenas, tan-
to para o fumante ativo quanto para o fumante passivo, entre elas o monóxido de carbono (fator de risco para infarto 
do miocárdio) e os alcaloides do alcatrão (cancerígeno).

No cigarro eletrônico, ainda que não haja a combustão do tabaco, esse produto não é inócuo como erroneamente 
vem sendo propagado. Nesse produto a nicotina encontra-se na forma líquida, sendo aquecida, aspirada e também 
liberada no meio ambiente sob a forma de vapor, imitando do ponto de vista comportamental o cigarro convencio-
nal, e carreando para as vias respiratórias substâncias também nocivas aos seus usuários.

É fato que o vapor do cigarro eletrônico contém várias substâncias em quantidades menores do que as encontra-
das no cigarro tradicional, mas por outro lado encerra outras tantas substâncias tóxicas e cancerígenas em concen-
trações mais elevadas no vapor do que as encontradas na fumaça do cigarro e outras tantas substâncias tóxicas que 
não estão presentes na fumaça do cigarro tradicional.

Além disso, esses produtos utilizam sabores e elementos flavorizantes em sua composição, o que favorece a sedu-
ção de jovens para a experimentação e iniciação tabágica, este segmento do mercado tem sido historicamente explo-
rado pela indústria do tabaco, para potencializar o ingresso de novos tabagistas e manter os lucros de seus negócios.

No que diz respeito ao novo produto conhecido como cigarro aquecido não há, até a presente data, estudo cientí-
fico disponível que tenha sido conduzido pela comunidade de pesquisadores independentes, portanto sem conflitos 
de interesses com os fabricantes.

Afinal, a indústria do tabaco não tem primado no curso de sua história por veicular informações sobre os conte-
údos e danos inerentes ao consumo de seus produtos, primeiro negaram “acreditar que a nicotina causasse depen-
dência” na Suprema Corte Americana, depois alegaram “desconhecer as doenças tabaco-relacionadas”, embora em 
seus próprios documentos internos – obrigados a disponibilizar publicamente pelo judiciário britânico e americano 
– mostrassem que adicionavam, dentre outros produtos nocivos à saúde, as substâncias anfetamínicas.

A indústria do tabaco nunca se preocupou, e não será agora, em contribuir com tecnologias para a redução ou, 
mesmo a cessação do tabagismo de seus fiéis consumidores, pois a indústria do tabaco não produz bens para a 
humanidade, o seu produto mata 7 milhões de pessoas a cada ano (OMS, 2017), sendo 156 mil somente no Brasil 
(FIOCRUZ, 2017).

Com as evidências científicas disponíveis e os indicadores robustos de pesquisas atuais de controle da prevalência 
do tabagismo no Brasil (VIGITEL, VIGESCOLA, PNS-IBGE) que vem mostrando uma significativa redução tanto 
na experimentação, iniciação e consumo de tabaco no país; a AMB considera temerária do ponto de vista da saúde 
pública, a entrada desses dois produtos no país, os quais tem sido objeto de controvérsia em outros países.

Considerando finalmente, que o “princípio da prevenção e da precaução” deve ser adotado no surgimento de qual-
quer tecnologia ou produto, que potencialmente possa afetar a saúde de seus usuários, cujos riscos não tenham sido 
adequadamente mensurados, a AMB não recomenda o uso dos dois produtos como um produto de risco reduzido, 
nem para a redução do consumo de cigarros, tampouco para a cessação do tabagismo.
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Manual de Condutas em Clínica Médica 
Baseadas em Evidências

O “Manual de Condutas em Clínica Médica Baseadas em Evidências”, lançado no final 
do ano passado, é publicado pela Editora Atheneu e teve como mentor e incentivador o 
Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. A 
obra tem como editoras a professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Celina Maria Costa Lacet, e a Supervisora do 
Programa de Residência em Clínica Médica 
da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, 
Maria de Fátima Alécio Mota. 

“Esse trabalho conjunto reuniu 103 profes-
sores e especialistas de grande experiência de 
todo o Brasil, o que muito enriqueceu o seu 
conteúdo científico”, avaliou Lopes. O livro 
traz condutas diagnósticas e terapêuticas na 
prática da clinica médica, baseadas em evi-
dências científicas. “Numa época em que os 
textos online dominam o conhecimento mé-
dico, ousamos escrever um livro em Clínica 
Médica, a célula mãe da medicina interna”, 
afirmou Celina Lacet. 

Manual de Condutas em Clínica Médica 
Baseadas em Evidências

Edição: 1ª
Ano: 2016
Idioma: Português
Autores: Lacet, Celina Maria - Mota, Maria 
de Fátima Alecio
Páginas: 304
Editora: Atheneu Rio

Livro de fotos retrata história do Hospital 
do Câncer de Barretos

Foi lançado dia 16 de maio no Conjunto Nacional, em São Paulo, o livro “Retratos do 
Afeto”, do fotógrafo Valdir Cruz. Ele acompanhou durante 5 anos a intimidade de pessoas 
com câncer e compilou um rico acervo de fotografias e entrevistas. Radicado em Nova 
York desde os anos 1980, o fotógrafo também buscou contar, por meio dos relatos e das 
imagens, a história do Hospital de Câncer 
de Barretos que é referência nacional no 
tratamento da doença, com atendimento 
gratuito pelo SUS. Hoje, além da sede em 
Barretos, a instituição tem unidades em 
outras oito cidades, além de 12 carretas 
que viajam o Brasil realizando exames e 
pequenas cirurgias. O livro conta também 
com a participação da diretora administra-
tiva do Instituto APAE de São Paulo, Rita 
Alves, que foi responsável pela pesquisa 
literária e narrativa. 

Créditos: 
Fotos: Valdir Cruz
Recolha de depoimentos: Sabrina Pestana
Pesquisa histórica: Renato Maffei
Pesquisa literária e narrativa: Rita Alves

Médicos comemoram lei 
que permite a venda de 

anorexígenos
Um avanço importante no tratamento de doenças 
que dependem do uso de anorexígenos, como é o 
caso dos pacientes com obesidade. Essa foi a ava-
liação do Conselho Federal de Medicina (CFM) 
sobre a aprovação, pela Câmara dos Deputados, 
do projeto de lei nº 2.431/11, que autoriza a pro-
dução, comercialização e consumo, sob prescrição 
médica, de sibutramina, anfepramona, fempropo-
rex e mazindol. O resultado atende as expectati-
vas da entidade médica, que há sete anos vem se 
manifestando contra decisão tomada pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 
2011, suspendendo todos esses processos para es-
sas drogas.
Desde 2011, a Comissão de Assuntos Políticos 
(CAP) do CFM tem atuado junto aos parlamen-
tares sensibilizando-os sobre a importância de fa-
cilitar o acesso dos pacientes aos produtos. Para 
a autarquia, esses medicamentos são importantes 
arsenais terapêuticos no tratamento da obesidade 
e deveriam ser liberados com acompanhamento e 
prescrição médica. “A interdição da venda dessas 
substâncias representa uma interferência direta 
na autonomia de médico e de pacientes na escolha 
de métodos terapêuticos cientificamente reconhe-
cidos no tratamento de problemas graves de obe-
sidade”, denunciava o CFM, em nota à sociedade, 
divulgada na época.
Com apoio da CAP, desde 2011 a autarquia passou 
a subsidiar deputados e senadores com informa-
ções esclarecedoras que ajudaram os parlamenta-
res a entenderem o equívoco da medida anunciada 
pela Anvisa. Assim, mostrou como pacientes com 
características especiais, como os que lutam con-
tra quadros de obesidade mórbida, estavam sendo 
penalizados. “Nosso trabalho buscou, sobretudo, 
mostrar que os problemas estavam na falta de 
controle do processo de venda dos produtos, que 
eram entregues, muitas vezes, sem prescrição mé-
dica. Ou seja, a medida foi excessiva, pois focou 
nos remédios, considerados importantes e efeti-
vos, e não na fixação de barreiras para evitar os 
abusos”, disse o conselheiro Dalvélio Madruga, um 
dos diretores do CFM, e membro da CAP.
O autor do PL 2.431/11, deputado Felipe Bornier 
(Pros-RJ), elogiou a aprovação do projeto “que 
dará mais esperanças a milhões de brasileiros obe-
sos”. Segundo o deputado, a proibição aumentou a 
venda descontrolada dos anorexígenos no merca-
do negro. Com o PL, o medicamento terá venda 
controlada, com a cópia da receita ficando retida 
na farmácia. O PL foi aprovado pela Câmara, pas-
sou pelo Senado e voltou para ser apreciado nova-
mente pelos deputados. O texto segue agora para 
a sanção presidencial.

*Fonte: CFM

CFM
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Jornal do Clínico - - Sendo 
também uma pessoa da área em-

presarial, assim como o prefeito João Doria, como está sendo a sua 
experiência na função de gestor?

Tallo- Estou gostando muito. Já atuava há sete anos na Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas esta experiência 
na Prefeitura de São Paulo está sendo um grandioso aprendizado. A 
gestão Doria está trabalhando duro por São Paulo. Nestes primeiros 
meses, estamos conhecendo a estrutura e fazendo os ajustes necessá-
rios em termos de pessoal e orçamento. Encontrei uma equipe extre-
mamente engajada e competente. 

Jornal do Clínico - Como sua experiência na área do direito e 
como consultor têm contribuído para a elaboração de políticas pú-
blicas da pessoa com deficiência?

TORQUATO - Minha formação e experiências anteriores contri-
buem para que eu possa, com a equipe, traçar estratégias pertinentes 
à causa. Mas, o fato de ser uma pessoa com deficiência, saber as 
necessidades do dia a dia e sofrer pela falta de acessibilidade são os 
principais fatores que me incentivam a trabalhar duro por uma vida 
melhor a todas as pessoas com algum tipo de deficiência do país. O 
conhecimento do Direito, por outro lado, me permite uma aborda-
gem mais assertiva na luta em prol da inclusão e na defesa dos direi-
tos das pessoas com deficiência.  

Jornal do Clínico - Quais são os principais projetos contempla-
dos no plano de ação da Secretaria Municipal da Pessoa com De-
ficiência?

TORQUATO - A principal função da Secretaria Municipal da Pes-
soa com Deficiência é fazer a interlocução com as demais pastas do 
município para garantir que elas empreendam as políticas públicas 
setoriais para garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Vou 
destacar dois pilares do nosso trabalho. A Comissão Permanente de 
Acessibilidade (CPA), que existe há 20 anos e foi a primeira grande 
ferramenta na defesa dos direitos das pessoas com deficiência na ci-
dade de São Paulo. Como autoridade municipal em acessibilidade, 
temos um papel fundamental na análise de projetos arquitetônicos 
públicos e privados, impedindo que barreiras f ísicas continuem sen-
do erguidas em nossa cidade.  A segunda, uma inovação, é a CPA 
Digital, ainda em processo de planejamento. A exemplo da CPA ar-
quitetônica, será a autoridade municipal em Acessibilidade Digital, 
difundindo conhecimento ao mercado, mas, também, cobrando o 
cumprimento de normas inclusivas por aplicativos, sites e portais da 
web em geral. Enfim, estamos apenas nos primeiros meses de quatro 
anos de gestão de muito trabalho para tornar São Paulo uma cidade 
mais inclusiva. 

Jornal do Clínico - Como os diversos setores da sociedade po-
dem colaborar na construção deste plano de ação?

TORQUATO - Se todas as pessoas se conscientizarem em incluir a 
pessoa com deficiência, seja garantindo a acessibilidade arquitetônica 
em todos os lugares e reduzindo o preconceito atitudinal, será a melhor 

colaboração.  Além disso, é importante que munícipes participem dos 
eventos e ações para apoiar a causa e propagar os conceitos de acessi-
bilidade e diversidade.  

Jornal do Clínico - Como a Secretaria planeja agir para driblar 
as dificuldades de verba e financiamento que hoje atingem todos os 
setores da esfera pública? 

TORQUATO - Conforme pedido do prefeito João Doria, nosso ob-
jetivo é fazer mais com menos. Em geral, grandes ações necessitam 
de investimentos consideráveis. Estamos buscando parceiros para 
bancar os grandes projetos. Enquanto isso, estamos realizando de-
zenas de pequenos projetos internos na Prefeitura e com parceiros, 
atuando em várias frentes e conseguindo, sem dispêndios, uma série 
de pequenas conquistas muito importantes.

Jornal do Clínico - O senhor pretende dar continuidade aos pro-
jetos da gestão anterior?

TORQUATO - Sim, como já havia mencionado, quando assumi a 
Secretaria da Pessoa com Deficiência, encontrei uma equipe engaja-
da e com excelentes projetos que estamos continuando. Também já 
iniciamos várias iniciativas pioneiras, que estão fazendo a diferença. 
Na verdade, a agenda da SMPED é a pauta histórica do movimento 
de inclusão das pessoas com deficiência, em grande medida, o efeti-
vo cumprimento da legislação vigente há muito tempo, mas recor-
rentemente ignorada pela sociedade como um todo. 

Jornal do Clínico - Como o senhor avalia a questão da inclusão 
integral da pessoa com deficiência na sociedade?

TORQUATO - Avançamos muito nesta questão, mas precisamos 
ainda batalhar muito para que a pessoa com deficiência seja incluída 
totalmente na sociedade. Precisamos quebrar esse preconceito que 
ainda existe em relação às pessoas com deficiência. Superar barrei-
ras arquitetônicas, comunicacionais e, principalmente, atitudinais, 
conhecendo mais sobre a questão e investindo em uma cultura orga-
nizacional mais inclusiva. Temos que entender que é na diversidade 
que a humanidade tem sua maior riqueza. Muitas pessoas desco-
nhecem a diversidade e tem muita dificuldade em reconhecer que 
as pessoas com deficiência, apesar de eventuais limitações, possuem 
habilidades e capacidades que as permitem viver plenamente.

Jornal do Clínico - As pessoas com deficiência intelectual estão 
contempladas no plano de ação da Secretaria? De que maneira?

TORQUATO- Todas as deficiências – f ísica, visual, auditiva e inte-
lectual – estão contempladas em nosso plano de ação. Uma das ações 
importantes se dá no estímulo à contratação de estagiários com defi-
ciência na Prefeitura e junto a empresas privadas. Há poucos estagi-
ários e aprendizes com deficiência no mercado. Para dar o exemplo, 
estamos contratando um universitário com Síndrome de Down para 
ser o fotógrafo da Secretaria.  

*Entrevista concedida para Rita Alves e Ana Elisa Novo

O Secretário Municipal de Di-
reitos da Pessoa com Deficiência 
de São Paulo, Cid Torquato, é for-
mado em Direito pela Universida-
de de São Paulo (USP), com espe-
cialização em Direito Empresarial 
e Políticas de Inclusão.  Entre ou-
tras atividades corporativas, atuou 
como consultor e palestrante para 

grandes empresas e instituições. Em 2007, durante visita à Croácia a 
convite da ONU, sofreu um grave acidente que o deixou tetraplégico.

Nos últimos anos, ocupou o cargo de Secretário Adjunto da Se-
cretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São 
Paulo e antes, foi coordenador de Relações Institucionais da mesma 
Secretaria. 

Em entrevista para o Jornal do Clínico, Torquato falou, entre outras 
coisas sobre os projetos que pretende implantar nesta que é a maior e 
mais complexa cidade do país.

Cid Torquato

Vida Pública - Entrevista10
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A doença cardiovascular (DCV) é a 
principal causa de morte no mundo e 
também no Brasil, sendo responsável por 
mais de um terço dos óbitos, principal-
mente por causa coronária e cerebrovas-
cular.

Um dos principais e mais temidos 
eventos é o infarto agudo do miocárdio, 
que pode ter duas diferentes classifica-
ções conforme a presença ou ausência do 
supradesnivelamento do segmento ST ao 
eletrocardiograma. Destaca-se o infarto 
agudo do miocárdio com supradesnivela-

mento do ST (IAMCSST), que tem como fisiopatologia o achado da oclusão 
aguda por trombose coronária. Este conhecimento permitiu que nas últimas 
décadas houvesse impressionante evolução no seu tratamento com a apli-
cação de intensiva terapia antitrombótica e estratégias de reperfusão, o que 
limita a necrose, tamanho do infarto e impacta em reinfarto e mortalidade.

A terapia de reperfusão coronária pode ser por meio de trombólise quí-
mica (trombolítico por via endovendosa periférica) ou mecânica (via catete-
rismo cardíaco com a realização de angioplastia coronária e habitual implan-
te de stent). Entretanto, independente da estratégia de reperfusão coronária, 
estes benef ícios são dependentes do diagnóstico do infarto e se relacionam 
diretamente com o tempo de reperfusão, ou seja, quanto mais precocemente 
se reperfunde, mais vidas são salvas, e inversamente, quanto mais se retarda 
para instituir a terapia de reperfusão, mais mortes ocorrerão.

O atual estado arte do tratamento do IAMCSST baseado em dupla an-
tiagregação plaquetária, antitrombínicos, precoce reperfusão e encaminha-
mento para estratificação invasiva com cateterismo cardíaco, fez com que a 
mortalidade do infarto fosse reduzida de 30-50% (estimada nos anos 50) para 
os atuais 6.5-7.0%.

Porém, infelizmente, os dados do DATASUS, que refletem o serviço pú-
blico de saúde brasileiro, mostram que a mortalidade do infarto está em tor-
no de 11.5%, praticamente o dobro do esperado. Vários motivos justificam 

esta realidade catastrófica: a maioria dos IAMCSST não são reperfundidos 
(existem evidências que este fato ocorre em 70% dos casos), não recebem a 
adequada terapia antitrombótica, principalmente dupla antiagregação pla-
quetária, e não são encaminhados precocemente para estratificação invasiva 
e posterior intervenção se indicada.

Dados disponibilizados pela European Society of Cardiology mostram 
que na Europa cerca de 30% dos infartos não são reperfundidos, encontran-
do-se nestes uma mortalidade de 12.2%. Por outro lado, a maioria dos pacien-
tes, que receberam um tratamento de qualidade com reperfusão e encami-
nhamento para estratégia invasiva, a mortalidade foi de 6.0-6.1%. Resultados 
semelhantes encontramos no registro ACCEPT, um registro de Síndrome 
Coronária Aguda da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dados obtidos em 
hospitais brasileiros selecionados mostram que 85.6% dos pacientes foram 
reperfundidos (71.6% com angioplastia e 14% com trombolítico) e apresen-
taram uma mortalidade 5.1%.

Assim, para chegarmos onde deveríamos estar em termos de mortalidade 
do IAMCSST, basta proceder o que já conhecemos: melhorar a consciên-
cia dos pacientes com sintomas de IAMCSST e otimizar os caminhos para 
diagnóstico; instituir rápido terapia de reperfusão, se possível por angioplas-
tia; após a trombólise encaminhar para cateterismo; e não esquecer de se 
manter terapia antitrombótica (dupla antiagregação plaquetária).

Importante lembrar que um dos momentos mais críticos do tratamento 
do IAMCSST e que repercute fortemente na mortalidade é o diagnóstico rá-
pido e a pronta instituição da terapia de reperfusão. Portanto, podemos dizer 
que o infarto não é uma doença do cardiologista, pelo menos nos momentos 
fundamentais da sua abordagem, e sim do médico socorrista que atua nas 
unidades de emergência que deve estar capacitado para o diagnóstico e ter 
recursos para instituir uma rápida terapia de reperfusão.

João Fernando Monteiro Ferreira: médico assistente do Instituto do 
Coração HCFMUSP, professor da disciplina de cardiologia da Faculdade de 
Medicina do ABC, doutor em cardiologia pela FMUSP, vice-presidente da So-
ciedade de cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) e Fellow do American 
College of Cardiology e European Society of Cardiology

Infarto Agudo do Miocárdio

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!
www.sbcm.org.br
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Abramurgem realiza 1ª edição de Curso de Ecocardiografia

No dia 27 de maio 
aconteceu no auditório 
Joseph Safra, da APAE 
de São Paulo, a primeira 
edição do Curso de Eco-

cardiografia na Medicina de Urgência e Emergência, que reuniu 10 participantes. 
O curso teórico prático foi ministrado pelo Dr. Estevão Tavares de Figueiredo, 
especialista em Clínica Médica, Cardiologia e Ecocardiografia. Segundo ele, além 
de ser peça fundamental para o diagnóstico de cardiopatias, a ecocardiografia tem 
um papel valioso na conduta frente a pacientes que se apresentam na emergência 
com choque, hipóxia ou grande traumatismo (especialmente torácico). “Evidên-
cias atuais enfatizam a importância da utilização da ecocardiografia na emergên-
cia, tanto pelo médico ecocardiografista, como pelo emergencista. O método deve 
ser entendido mais como uma extensão do exame f ísico do que propriamente um 
exame complementar”, reforça. 

Para saber sobre abertura de novas turmas, acesse o site:
www.abramurgem.org.br 
Curta a página da entidade no Facebook: 
www.facebook.com/abramurgem

Antonio Carlos Lopes recebeu a mais elevada 
condecoração do exército brasileiro

A Sociedade Brasileira de Clínica Médica orgulha-se em anunciar 
que na manhã do dia 19 de abril, Dia do Exército Brasileiro, o seu pre-
sidente, Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, recebeu a Medalha da Ordem 
do Mérito Militar, grau Cavaleiro. Trata-se da mais elevada distinção 
honorífica do Exército Brasileiro, conferida a personalidades civis ou 
militares que tenham prestado notáveis serviços ao país ou se desta-
cado no exercício de sua profissão. A condecoração foi entregue pelas 
mãos do General de Exército Mauro Cesar Lourena Cid, comandante 
militar do Sudeste, em solenidade que contou com a presença de auto-
ridades civis e também das três Forças Armadas.

Diploma

Dia 19 de maio, Lopes também foi homenageado pela diretoria do 
Hospital Militar de Área de São Paulo com o diploma de Colaborador 
Emérito do Serviço de Saúde, pelos relevantes serviços prestados a esta 
organização militar. Ele recebeu a homenagem das mãos do diretor do 
HMASP, Coronel Médico Mario de Souza Rosas Filho. 

 Antonio Carlos Lopes recebe a Medalha do Mérito Militar das mãos do General de Exército 
Mauro Cesar Lourena Cid, comandante militar do Sudeste
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Diretor do HMASP, Coronel Médico Mario de Souza Rosas Filho, congratula o Prof. 
Antonio Carlos Lopes pelos relevantes serviços prestados ao hospital militar

Notícias


