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Hora de agradecer aos bons médicos 

Todo 16 de março é dia de comemoração 
para a Medicina e a Ciência do País. Celebramos, 
simultaneamente, o aniversário da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica (SBCM), que completa 
30 anos, e o dia do Clínico. A data é responsável por 
destacar a especialidade com a maior quantidade 
de médicos titulados no Brasil. Só pela SBCM, esse 
número já passa dos 4.500 especialistas.

Apesar dos muitos obstáculos e desafios que 
cercam nossa profissão – desvalorização no Sistema Único de Saúde (SUS), má 
remuneração pelos planos de saúde, assim como a abertura indiscriminada 
de faculdades sem estrutura mínima adequada à boa formação –, sabemos 
que a Clínica Médica é a especialidade da competência diagnóstica, da 
prevenção, do tratamento cuidadoso e do afeto ao paciente. De salvar vidas 
e, quando não for possível, aliviar o sofrimento, garantindo qualidade à 
existência. Do olhar generoso e humanístico.

Aliás, entre os propósitos da SBCM, sempre esteve presente, desde sua 
criação em 1989, o compromisso em oferecer aos pacientes uma assistência 
não só humana, mas humanizada. Viemos também para tomar a defesa do 
maior contingente de especialistas do Brasil que, com muito empenho e 
amor à profissão, se coloca na linha de frente do atendimento da saúde 
brasileira.

Hoje, o clínico médico cumpre o papel do saudoso médico da família, 
buscando resgatar valores que estão sendo, gradativamente, esquecidos. 
Ele é, antes de tudo, especialista em gente. Nossos pacientes têm nome, 
rostos, famílias e históricos de vida. Esse é um relevante diferencial: 
gostamos de gente. Por isso, nos tornamos fundamentais à integração da 
prática da Medicina. 

Pelo embasamento alcançado durante anos de estudo, somos o 
especialista capacitado a oferecer atendimento global aos pacientes, com 
uso racional dos exames laboratoriais. Em tempos de perda do potencial 
humanístico no ensino da Medicina, a ética, a moral, a postura e o 
compromisso que são valores que enriquecem nosso campo de atuação. 

Um de nossos principais desafios continua sendo a busca pela qualidade 
de excelência no ensino. Carregamos em nossas mãos a responsabilidade 
de salvar vidas e, exatamente por isso, entramos na batalha de resgatar um 
modelo de formação adequado e que faça jus à boa prática. 

Finalizo dizendo aquilo que sempre me motivou dentro da Clínica 
Médica e da Sociedade Brasileira de Clínica Médica: ser clínico requer alma, 
sensibilidade e humanismo. É necessário colocar em primeiro plano o amor 
ao próximo. O bom profissional é aquele com conhecimento e tato para 
tratar o paciente. Ele coloca o doente como prioridade, não a doença.
Parabéns, clínicos! Que este dia continue representando a nossa luta pelo 
fortalecimento dos ideais do humanismo e da relação harmônica entre 
médicos e pacientes. 

Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica
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www.sbcm.org.br/reciclagem

Jornal do Clínico - Edição nº 126 - Janeiro a março de 2019
O Jornal do Clínico é uma publicação trimestral da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica

Endereço: Rua Botucatu, 572 Cj. 112
Vila Clementino - São Paulo - SP / CEP 04023-061
www.sbcm.org.br
facebook.com/SociedadeBrasileiraClinicaMedica
instagram.com/sbcm_oficial
twitter.com/sbcmnacional
imprensa@sbcm.org.br

Presidente: Antonio Carlos Lopes
Diretor de Comunicação: Mario da Costa Cardoso Filho
Diagramação: Renato Tamanaha
Jornalista: Ana Elisa Novo (MTB 41871) e Barbara Áblas (MTB 35.725)

Conselho Editorial: André Rodrigues Durães, Fernando Starosta de 
Waldemar, José Galvão Alves, Marcelo Rodrigues Pacífico, Mario  José 
Avais de Mello, Paula Regina Fischer, Reginaldo Aparecido Valacio, 
Tereza Cristina de Brito Azevedo e Wallace Newton Scott Junior.



3

16 de março - Dia do Clínico
A Sociedade Bra-

sileira de Clínica Mé-
dica foi fundada em 16 
de março de 1989, sob 
quatro pilares funda-
mentais: valorização 
do clínico, democrati-
zação do conhecimen-

to, fortalecimento da relação médico-paciente e do humanismo 
na medicina. Trinta anos depois, continuamos lutando da mes-
ma forma para que o clínico possa ser cada vez mais respeitado 
em sua atuação.

Vivemos tempos de grande avanço econômico e tecnológi-
co, mas nada substitui o tratamento humanizado, nada é mais 
importante do que a medicina à beira do leito. Trata-se de uma 
data para lembrar que humanizar a medicina não é chavão nem 
exercício de retórica. É uma necessidade imperiosa, que passa 
pela mudança de mentalidade de todos os agentes do sistema.

Valorizar o clínico é investir na medicina de qualidade, 
onde o bem estar do paciente é o mais precioso dos objetivos. 
Porém, mais do que comemorar, é preciso continuar lutando 
pela Clínica Médica, uma especialidade consagrada no Brasil e 
no exterior, cuja nomenclatura tornou-se sólida por notáveis 
professores do passado.

Para a Sociedade Brasileira de Clínica Médica é uma honra 
ter em sua presidência o Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, um re-
presentante que desde sempre lutou pela valorização dos clíni-
cos do Brasil. No Dia do Clínico, nada mais justo do que prestar 

justa homenagem por ele ter sido idealizador e fundador da 
SBCM, permanecendo como paradigma para as ações que for-
talecem os clínicos do Brasil.

Parabéns, clínico, pela sua garra, persistência, dedicação e 
amor à profissão.

SBCM 30 anos

Jornal do Clínico e Boletim 
informativo ganham novo layout

Em comemo-
ração aos 30 anos 
da SBCM, a enti-
dade reformulou 
o layout do seu 
Jornal do Clínico, 
que está na 126ª 
edição. O periódi-

co é trimestral e tem como objetivo informar o associado das 
últimas notícias relativas à entidade e também as novidades da 
área da saúde de interesse do clínico. O Boletim eletrônico tam-
bém foi modificado para facilitar o acesso à informação e aos 
conteúdos. O Boletim é enviado por email mensalmente. 

Revista Científica tem submissão 
pela internet desde janeiro

Como parte das comemorações dos seus 30 anos, a Socie-
dade Brasileira de Clínica Médica implantou, desde o começo 
de janeiro de 2019, seu novo sistema de submissão on-line dos 
trabalhos para publicação na Revista da SBCM. A novidade tem 
como objetivo permitir que autores, editores e revisores acom-
panhem no site o andamento de cada fase do processo, desde 
o cadastro e o envio dos trabalhos, até a publicação final. 

Através do sistema é possível também conferir todas as 
edições anteriores da publicação.

Para saber mais e enviar seu trabalho científico, acesse 
www.sbcm.org.br/ojs3.

Orgulho de fazer parte dos 30 anos da SBCM
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A SBCM realiza, na turística e bela cidade de Florianópolis (SC), a 15ª edição 
do Congresso Brasileiro de Clínica Médica. O evento, que comemora os 30 anos 

da entidade, acontece de 02 a 05 de ou-
tubro de 2019. A programação científica 
prevê palestras e mesas redondas que 
serão realizadas em 8 salas simultâneas, 
além de 8 cursos pré-congresso (ACLS, 
PHTLS, Vmurgem, Seclin, Viamurgem, 
Semiologia Clínica, Antibioticoterapia e 
suas Aplicações Práticas, e Cardigem). 

Outra novidade será a realização de 
oficinas práticas para jovens médicos, 
que tenham até 30 anos de idade, ou 
sejam formados há até 5 anos. As inscri-
ções para essas oficinas são gratuitas e 
exclusivas para os congressistas já inscri-
tos no 15º CBCM.

Para completar, está prevista na 
programação a apresentação de traba-

lhos científicos de tema livre. Em sua última edição, realizada em Belo Horizonte 
(MG), o congresso contou com a participação de mais de 5 mil inscritos e um 

15° CBCM

Em sua última 
edição, o 
congresso 

contou com a 
participação de 
mais de 5 mil 

inscritos

Inscrições abertas para Concurso de Título de Especialista 
em Clínica Médica

Estão abertas até 30 de julho de 2019 as inscrições para o Concurso para obtenção do Título de Especialista em Clínica 
Médica, cuja prova escrita será realizada dia 01 de outubro e a prova prática em 05 de outubro de 2019. O concurso será 
aplicado na ocasião do 15º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que acontece na cidade de Florianópolis (SC). 

Confira o edital completo e inscreva-se no site www.sbcm.org.br.

Florianópolis, cidade conhecida como 
“Ilha da Magia”, possui 42 praias e é conside-
rada a capital turística do mercosul, pois pos-
sui um intenso movimento turístico durante 
todo o verão, principalmente com a visita 
de argentinos, gaúchos e paulistas. É uma 
das três capitais insulares do Brasil e vem se  
firmando cada vez mais como centro de tu-
rismo, graças às praias (Jurerê, Canasvieiras, 
Ingleses, Armação, e outras) que circulam a 
ilha e à beleza da Lagoa da Conceição. 

15º Congresso Brasileiro de Clínica 
Médica promete agitar Florianópolis

recorde de 1.338 trabalhos científicos sele-
cionados. 

Acesse o site e saiba mais. Garanta sua 
vaga até 06 de setembro e aproveite o último  
lote de descontos com condições especiais 
de pagamento. 

www.clinicamedica2019.com.br

Sobre Florianópolis
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Atendendo à pedidos, acontece de 22 a 26 de julho de 
2019, em São Paulo (SP), a 9ª edição Curso Avançado de Reci-
clagem em Clínica Médica e o 1º Simpósio de Urgências e Emer-

gências Clínicas, voltado 
para médicos, residen-
tes e pós-graduandos 
de Clínica Médica. Pelo 
segundo ano consecu-
tivo, o curso, organiza-
do pelo Instituto Prof. 
Antonio Carlos Lopes 
com apoio da Socieda-

de Brasileira de Clínica Médica, traz em sua programação temas 
atualizados e novos palestrantes que vêm compartilhar seus co-
nhecimentos e experiências com os participantes.

A programação também inclui temas da Medicina de Ur-
gência e Emergência, além da apresentação de dois casos clíni-
cos por dia.

Ao final, o aluno receberá dupla certificação, pela partici-
pação no Curso de Reciclagem em Clínica Médica e no Simpósio 
de Urgências e Emergências Clínicas.

As vagas são limitadas. Inscreva-se pelo site 
www.sbcm.org.br/reciclagem

Reciclagem

Ao final do curso, 
o aluno receberá 
dupla certificação

A SBCM Regional-SC, em par-
ceria com a Associação Catarinen-
se de Medicina promovem, em 
2019, o Programa Catarinense de 
Educação Médica Continuada - 
PEMC, com início no mês de março 

e turmas em Joinville (SC) e Florianópolis (SC). O programa tem 
como objetivo proporcionar atualização e reciclagem dos mé-

dicos e residentes, abordando também temas relacionados às 
situações clínicas ambulatorial e hospitalar, visando proporcio-
nar conhecimentos para um melhor atendimento à população. 
As aulas são presenciais e interativas, com duração de 50 minu-
tos e agrupadas em cinco módulos com carga horária total de 
60 horas, com término previsto para julho de 2019.

Acesse o site e inscreva-se www.sbcmsc.com.br.

Curso Avançado de Reciclagem em Clínica 
Médica 2019 tem inscrições abertas

Regional Catarinense promove Programa de Educação Médica 
Continuada em Clínica Médica 
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*Com informações do CFM

No dia 19 de dezembro, representantes das entidades mé-
dicas nacionais participaram de uma reunião com o deputado 
federal e médico ortopedista Luiz Henrique Mandetta, que as-
sumiu em 2019 o cargo de ministro da Saúde. A SBCM esteve 
presente representada pelo seu diretor, Dr. Mario da Costa Car-
doso Filho. O encontro aconteceu na sede do Conselho Federal 
de Medicina (CFM), em Brasília (DF).

 Aspectos como o baixo financiamento da saúde, a fixação 
de médicos em áreas de difícil provimento, a abertura desen-
freada de escolas médicas e as falhas em processos adminis-
trativos em nível federal foram abordados. Mandetta convidou 
todas as entidades representantes das mais de 50 especialida-
des médicas a apresentarem suas propostas com o objetivo de 
superar os problemas do Sistema Único de Saúde (SUS). “O de-
safio da Saúde brasileira é enorme. Não se faz saúde só com 
médicos, mas não se pode ter um Ministério da Saúde sem uma 
presença maciça destes profissionais. Simbolizo aqui o fim des-
sa ruptura política”, disse.

 Mandetta ainda confirmou pauta com as entidades médi-

cas: “é fundamental que as entidades estejam preparadas para 
não ser apenas homologadoras, mas protagonistas de decisões. 
O ministro também atribuiu a graduação do profissional mé-
dico como um dos principais desafios para sua gestão. “Preci-
samos repensar qual o profissional que queremos colocar no 
mercado. Hoje, temos 31 mil egressos por ano. Em pouco mais 
de uma década chegaremos a um milhão de profissionais. De-
vemos entender essa expansão de escolas, fiscalizar melhor e 
propor uma avaliação dos ciclos básico e profissional”, ressal-
tou.

“A SBCM saiu bastante esperançosa sobre da atuação do 
Ministério da Saúde daqui para frente, sob comando do Dr. Luiz 
Henrique Mandetta. Acreditamos que o Ministério será de fato 
colocado nos trilhos e terá seu trabalho voltado para a qualifi-
cação da saúde no país, abandonando qualquer viés ideológico. 
A qualidade de vida do cidadão é o principal objetivo do Minis-
tério da Saúde. Esperamos, de fato, que as entidades possam 
ser chamadas a auxiliar no âmbito das questões técnicas en-
volvendo as diversas especialidades”, afirmou Cardoso Filho ao 
final do encontro. 

Notícias

Aconteceu no último dia 
15 de março, na Associação 
Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS), em Porto Alegre, 
reunião do Conselho Delibera-
tivo da Associação Médica Bra-
sileira. O encontro, que teve 
como pauta central a carreira 
de médico de Estado, contou 
com a presença do diretor da 

SBCM, Mario da Costa Cardoso Filho, do presidente da AMB, 
Lincoln Ferreira, do presidente da AMRIGS, Alfredo Cantalice, 
e do recém-empossado presidente do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS), Eduardo 
Trindade. Também participou da reunião a Secretária de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, 
Mayra Pinheiro. Além de tratar da carreira de médico de Esta-
do, a Secretária trouxe diversos assuntos de interesse dos par-
ticipantes e comprometeu-se a dar andamento às demandas 
apresentadas pelos participantes do encontro.

SBCM participa de reunião com o Ministro da 
Saúde na sede do CFM

Diretor da SBCM participa de reunião do Conselho Deliberativo da 
AMB no Rio Grande do Sul

“Acreditamos que o Ministério 
será de fato colocado nos 
trilhos e terá seu trabalho 

voltado para a qualificação da 
saúde no país”
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A décima sexta edição do encontro, promovido pelo 
Instituto Latino Americano de Sepse com apoio da SBCM, 
acontecerá simultaneamente ao Internacional Sepsis Fó-
rum (ISF), de 09 a 10 de maio de 2019, no Rio de Janei-
ro RJ).  Ambos os eventos contarão com apresentações de 
especialistas internacionais e nacionais, que abordarão os 
tópicos mais importantes sobre Sepse, abrangendo des-
de pesquisas científicas de ponta até os aspectos clínicos, 
incluindo os mais recentes estudos. A comissão científica 
do evento é formada por profissionais de diferentes paí-
ses, como Adrienne Randolph (EUA), Christopher Seymour 
(EUA), Daniela Carla de Souza (BR), Derek Angus (EUA), Flá-
via Machado (BR), Luciano Azevedo (BR), Reinaldo Salomão 
(BR) e Tom Van Der Poll (Holanda).

Como destaque do evento, teremos a entrega do II 
Prêmio Jovem Pesquisador Sepse, promovido pelo Instituto 
Mérieux e o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), que 
contemplará com 10 mil euros, um pesquisador da América 
Latina ou América Central. As candidaturas devem chegar 
ao ILAS até 30 de abril de 2019. Acesse o link e conheça os 
critérios de participação. Saiba mais sobre o evento no site 
www.forumsepse.com.br/2019.

Notícias

Na tentativa de compreender melhor o 
histórico de saúde das mulheres e seus hábi-
tos, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
está realizando nova pesquisa quantitativa. 
Trata-se de um breve questionário sobre 
condições de alimentação, sono, lazer, cui-
dados com a saúde e histórico familiar. 

As doenças cardiovasculares 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 ter-
ço 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.

Pesquisa anterior

O primeiro levantamento sobre o histórico de saúde das mu-
lheres brasileiras foi realizado em 2017, através da Campanha 
Mulher Coração. Na ocasião, foram consultadas 692 mulheres e 
os resultados indicaram que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido em busca de uma vida mais saudável. 

Mais da metade delas se encontrava na faixa de 36 a 55 anos, 
uma fase em que há mais preocupação com mudança de hábi-
tos, busca pela vida mais saudável e cuidados preventivos. Porém, 
essa faixa etária também é a que as mulheres têm a vida mais 
ativa, ou seja, trabalham e cuidam da família e dos filhos.

Quase 55% das mulheres pesquisadas trabalhavam mais de 
8 horas por dia, sem contar a rotina familiar e doméstica, que ge-
ralmente é bastante estressante e cansativa.

Cerca de 70% delas indicou que o estresse é causado espe-
cialmente pelo trabalho seguido da ansiedade, família, violência 
e trânsito, que aparecem como fatores adicionais.

Quase 80% delas possuíam histórico de hipertensão na fa-
mília e cerca de 70% histórico de doenças cardiovasculares que 
são importantes fatores de risco. Felizmente, mais de 70% delas 
já consultaram um clínico ou cardiologista sobre a saúde de seu 
coração. E praticamente 70% delas têm o costume de ir ao gine-
cologista pelo menos uma vez ao ano.

Pouco mais da metade faz quatro ou mais refeições por dia, 
o que é uma das principais recomendações dos nutricionistas e 
profissionais da saúde para manutenção de um bom hábito ali-
mentar. Apenas 15% se declararam fumantes ou ex-fumantes e 
mais de 60% pratica atividades físicas de uma a duas vezes por 
semana, o que apesar de parecer pouco, traz grandes benefícios 
ao corpo. Quase 80% das mulheres fazem atividades de lazer de 1 
a 2 vezes por semana.

Aguarde em breve os resultados do novo levantamento.

SBCM apoia 16º Fórum 
Internacional de Sepse

SBCM realiza novo levantamento 
para mapear o histórico de saúde 

das mulheres brasileiras

No último dia 30 de janeiro, o diretor médico do Hospi-
tal Geral Roberto Santos de Salvador (BA), André Rodrigues 
Durães, assumiu oficialmente como novo presidente da 
SBCM Regional-BA. A cerimônia foi realizada no Auditório 
Central do hospital e contou com a presença do diretor ge-
ral do HGRS, José Admirço Lima Filho, e do diretor da SBCM, 
Dr. Fernando Sabia Tallo. A nova diretoria é composta pe-
los seguintes membros: Daniel Santana Farias (Vice-presi-
dente), Carlos Antônio Moura (1º Secretário), Mateus do 
Rosário (2º Secretário), José Cesar Oliveira Batista Filho (1º 
Tesoureiro) e Viviane Machicado (2º Tesoureira).

Nova diretoria toma posse na 
Regional-BA
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Aconteceu dia 27 de fevereiro, a cerimônia solene de for-
matura da primeira turma de residentes em Clínica Médica do 
Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP), que contou 
com a participação do comandante da 2ª Região Militar, Gene-
ral  Adalmir Manoel Domingos, do diretor do hospital,  General 
Sérgio dos Santos Szelbracikowski, e do  presidente da SBCM e 
professor Afiliado do Setor de Ensino e Pesquisa do HMASP, An-
tonio Carlos Lopes. Também estiveram presentes as represen-
tantes do Cremesp, Tatiana Regina Criscuolo e Paula Yoshimura 
Coelho, e a professora titular da EPCM, Maite Sevillano. Em dis-
curso, o comandante da 2ª RM ressaltou a importância deste 
momento para a história da instituição. “O HMASP já está em 
nível quaternário e a cerimônia de hoje confirma isso. Temos 
certeza que os jovens médicos que disputam vagas de resi-
dência, olham nosso hospital como um objetivo a conquistar”, 
afirmou. Agradeceu ainda a dedicação do Prof. Antonio Carlos 
Lopes, idealizador e coordenador da Residência Médica no hos-
pital. “Parabenizo a esse grande médico e professor que des-
de o princípio abraçou essa causa, emprestando o peso do seu 
nome, nos enchendo de orgulho e permitindo tornar concreta 
a residência em Clínica Médica no HMASP”. Para Antonio Carlos 
Lopes, a Residência em Clínica Médica do Hospital Militar de 
Área de São Paulo é modelo para o Brasil. “Além da constru-
ção de valores humanos e sociais, a residência do HMASP tem 
como pilares a disciplina e a hierarquia, que tanto contribuem 

para a formação dos nossos médicos”, comentou. 
A cerimônia de formatura realizada na presente data tam-

bém fez alusão aos 74 anos da tomada de Monte Castelo, na 
Itália, pela Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda 
Guerra Mundial. 

A SBCM parabeniza os formandos: Juliana Zuliani Aquatti, 
Silvana Filgueiras Barreto, Marcela Lopes Martins, Elisa Pereira 
Vicentini e Felipe José Coura da Silva.

Nova turma 

Dia 01 de março aconteceu nas dependências do Hospital 
Militar de Área de São Paulo (HMASP), cerimônia de recepção 
da nova turma de residentes de Clínica Médica, que contou 
com a presença do General Adalmir Manoel Domingos, co-
mandante da 2ª Região Militar, do General Sérgio dos Santos 
Szelbracikowski , diretor do HMASP, do Coronel Amaro Juvenal 
Rainho Ramos, diretor do Departamento de Ensino e Pesqui-
sa do HMASP e do Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes,  presidente 
da SBCM e professor Afiliado do Setor de Ensino e Pesquisa do 
HMASP. Na ocasião, após palestra do General Szelbracikowski, 
foi feita visita a todas das dependências do hospital.

A SBCM congratula os residentes R1 (Cauê Sauer, Paula 
Damasceno, Caroline Spozati, Jessica Damasceno) e R2 (Isabela 
Devitto Bottura, Livia Macedo, Henrique Beraldo, Caio Mene-
zes, Roberto Danzi Jr.) pela importante conquista.

Escola Paulista de Ciências Médicas

No dia 20 de feverei-
ro, o Instituto Prof. Antonio 
Carlos Lopes (IACL) assinou 
importante convênio com 
a Segunda Região Militar 
permitindo que a Escola 
Paulista de Ciências Médi-

cas passe a ter seu hospital para graduação, Residência de Clí-
nica Médica e cursos de especialização. Assinaram o convênio 
o General Adalmir Manoel Domingos, Comandante da Segunda 
Região Militar, o General Sérgio dos Santos Szelbracikowski, Di-
retor do HMASP, e o Prof. Antonio Carlos Lopes, presidente do 
IACL e da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

Formatura da primeira turma de residentes em 
Clínica Médica do HMASP 

Instituto Prof. Antonio Carlos Lopes assina convênio com Exército
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Na manhã do dia 11 de fevereiro, o presidente da SBCM, Antonio Car-
los Lopes e o diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo, General Ser-
gio dos Santos Szelbracikowski, estiveram reunidos com o artista plástico, 
Paulo Soláriz, para discutir a criação de um monumento em homenagem 
aos pracinhas brasileiros. 

Durante o encontro, o General Szelbracikowski entregou a Soláriz um 
livro sobre os 75 anos do HMASP que, em 2020, completará um século de 
existência. Antonio Carlos Lopes também presenteou o artista com o livro-
-catálogo sobre a exposição “O Brasil na II Guerra Mundial”, realizada em 
julho de 2018 pela Escola Paulista de Ciências Médicas. O evento marcou 
o início da comemoração dos 30 anos da Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica.

Paulo Soláriz é o primeiro artista plástico a trabalhar profissionalmen-
te com o tema do automobilismo no Brasil, tendo sido responsável pela 
criação de troféus da F1 e da Fórmula Indy. Também é autor do livro ‘Arte 
para Senna’, lançado em 2004, que traz telas pintadas em homenagem ao 

tricampeão. Soláriz é conhecido ainda por ter esculpido o Monumento em homenagem a Ayrton Senna, que hoje se encontra na 
Praça Ayrton Senna (antigo Modelódromo do Ibirapuera).

Entidades

Presidente da SBCM e diretor do HMASP recebem 
artista plástico Paulo Soláriz

Pleno do CFM debate saúde indígena e em fronteira
*Fonte: CFM

Reunido em Brasília, o Pleno do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) promoveu, no último 
dia 20 de março, debate ampliado sobre saúde 
indígena e assistência nas regiões de fronteira do 
Brasil.

Indígena de etnia waiãpi e representante do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos na ocasião, a Primeira Tenente do 
Exército Sílvia Nobre Lopes participou da reunião 
destacando que é fundamental que um povo 
conheça a sua origem. “Um povo que não preserva 
a sua identidade nem guarda a memória dos seus 
mortos não sabe de onde veio nem sabe para onde 
vai”, pontuou.

A conselheira federal pelo estado do Acre 
e coordenadora da Comissão de Integração de 
Médicos de Fronteira, Dilza Ribeiro, apresentou uma 
radiografia, realizado pelo CFM, sobre a assistência 
em saúde nos municípios fronteiriços do País.

“Em 93% dos municípios de fronteira não há leito de UTI no Sistema Único de Saúde (SUS) e, em 34%, não existe nenhum hospital 
geral. Nos outros 66%, ou seja, em 80 municípios funcionam 115 hospitais, volume menor ao que hoje existe apenas na cidade do Rio de 
Janeiro – que possui 125 hospitais gerais”, alertou a conselheira.

Atuando desde 2015, a Comissão de Integração de Médicos de Fronteira reúne-se periodicamente e, além de representantes 
do comando do Exército Brasileiro e da Pastoral da Criança como membros efetivos, conta também com a participação eventual de 
representantes do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Fundação Nacional do 
Índio e de docentes da área de saúde indígena.

Pleno do CFM com a representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, primeira Tenente do Exército Sílvia Nobre Lopes

Cr
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Homenagem

SBCM homenageia personalidades que atuam na área de 
educação da Clínica Médica no Brasil

A SBCM realizará no dia 23 de maio, no Salão Nobre da 
Associação Paulista de Medicina, em São Paulo, a cerimônia de 
entrega da medalha “Mérito Educação em Clínica Médica”. 

O objetivo da iniciativa é reconhecer os relevantes serviços 
prestados por personalidades da área médica à comunidade 
social e científica, e pela contribuição na formação médica, em 
especial, a especialidade Clínica Médica. 

Durante a solenidade, serão condecorados com a medalha, 
personalidades como médicos, representantes de entidades 
médicas, reitores de universidades, autoridades e editores de 
publicações.   

O conceito da medalha foi desenvolvido nesse ano pela SBCM 
especialmente para a ocasião.  A medalha, forjada em material 
metálico dourado, traz inscrito em sua face frontal o logotipo da 
SBCM e de seus 30 anos de fundação coroado com três estrelas.  
Cada estrela representa uma década de atividades associativas 
e também a missão, a visão e os valores da SBCM.

Essa é a segunda vez que a SBCM presta esse tipo de 
homenagem. Em 2018, a SBCM realizou a entrega de medalhas 
de “Mérito em Clínica Médica” às autoridades que contribuíram 
significativamente para a construção e fortalecimento desta 
especialidade no Brasil.

Nova medalha “Mérito Educação em Clínica Médica” foi produzida especialmente para a solenidade de 2019

Cerimônia realizada pela SBCM em 2018 para a entrega das medalhas  “Mérito em Clínica Médica”
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Vida Pública - Entrevista

Diretor da SBCM - SC e fundador da Regional 
Catarinense,  o Dr. Carlos Alberto Seára Filho é 
Especialista em Clínica Médica,  Especialista na área 
de Urgência e Emergência e pós- graduado em Gestão 
Hospitalar. 

O médico ocupa também o cargo de presidente da 
Abramurgem  - SC (Associação Brasileira de Medicina 
de Urgência e Emergência)  e está entre os responsáveis 
pela realização do 15º Congresso Brasileiro de Clínica 
Médica, que acontecerá esse ano na cidade de 
Florianópolis. 

Nesta entrevista, concedida ao Jornal do Clínico, ele 
fala sobre a importância do médico clínico e sobre o 
cenário que os egressos da faculdade vão encontrar no 
mercado de trabalho. O médico comenta também as 
atividades que a regional de Santa Catarina da SBCM 
tem realizado, e fala sobre a oferta de benefícios para 
atrair mais acadêmicos para a SBCM.

Jornal do Clínico  - Qual o papel da Clínica Médica no 
âmbito da Medicina?

Seára -  Ser  um Clínico, especialista em Clínica 
Médica, é a essência da Medicina no atendimento de 
pacientes adultos. Nosso maior legado tecnológico  é o 
respeito e o contato com o paciente e seus familiares. 
Hoje, optar pela Clínica Médica, exigirá do egresso da 
faculdade de medicina muito amor pela profissão,  e 
muita vontade de aprender e transmitir conhecimentos 
às pessoas atendidas.   

Jornal O Clínico - De que maneira a SBCM e também 
a Regional Catarinense têm trabalhado esse tema? 

Seára  -  Em relação a Regional,  temos feito 
reuniões frequentes com estudantes de Medicina de 
várias faculdades de Santa Catarina, e também com 
Residentes de Clínica Médica  dos Serviços dos Hospitais 
Públicos e Privados. Em março desse ano,  realizamos 
a contratação de uma empresa especializada em 
Propaganda e Jornalismo com o objetivo primordial 

de mostrar aos nossas colegas médicos de outras 
especialidades e a população em geral a importância 
do tema.  

Jornal O Clínico - A Regional Catarinense tem também 
um projeto que visa aproximar o acadêmico do 
ambiente associativo. Fale um pouco sobre esse projeto 
e a importância do trabalho junto aos estudantes de 
medicina. 

Seára  -  Temos um trabalho de aproximação e 
valorização dos acadêmicos de Medicina desde a 
fundação da SBCM. Especificamente esse ano, iniciamos 
uma força tarefa com eles e esperamos chegar, até a 
realização do Congresso Brasileiro de Clínica Médica (2 
a 5 de outubro de 2019), ao número de mil acadêmicos 
filiados à SBCM. Além disso, estamos realizando muitas 
atividades com eles e oferecendo diversas vantagens 
associativas para aqueles que estão envolvidos 
diretamente. Como Clínico, tenho o sonho de ver um 
dia a Clinica Médica ser  efetivamente reconhecida, 
profissionalmente e socialmente.

Carlos Roberto Seára Filho
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Como Eu Trato?

Atendimento de vítimas de tragédias: cuidados iniciais e tratamento
Desde janeiro, o Brasil tem 

estado consternado com 
uma série de acontecimentos 
que abalaram a população. 
A tragédia na cidade de 
Brumadinho, em Minas 
Gerais, o incêndio do Centro 
de Treinamento de um clube 

de futebol carioca e, recentemente, o tiroteio acontecido na cidade de Suzano, em 
São Paulo. 

Tragédias como essas geram consequências a curto, médio e longo prazo, 
afetando a sociedade de um modo geral. Após a exposição a um evento terrível 
e de grandes proporções, como os citados acima, a população de sobreviventes, 
familiares e pessoas envolvidas no resgate às vítimas, imprensa, bombeiros e 
policiais militares, médicos e profissionais da área da saúde em geral, podem 
desenvolver sintomas típicos em reação ao trauma. 

A apresentação do quadro traumático varia de indivíduo para indivíduo, 
mas alguns dos sintomas são apresentados em comum. Segundo o Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) da Associação 
Psiquiátrica Americana, o Transtorno de Estresse Pós-traumático - TEPT, uma 
das manifestações psiquiátricas mais prevalentes em casos de tragédias, pode 
“incluir flashbacks com uma qualidade alucinatória, e a hipervigilância pode atingir 
proporções paranoides. Todavia, há necessidade de um evento traumático e de 
aspectos sintomáticos característicos relativos a revivências ou reações ao evento 
para que seja feito um diagnóstico” (DSM-V, p. 105)”. Sobre a prevalência do TEPT, 
a maioria dos países da África, Ásia e América Latina, as estimativas agrupam-se em 
torno de 0,5 a 1,0% (p. 276). 

Algumas das manifestações sintomáticas em reação ao trauma serão descritas 
a seguir. Podem estar presentes sensação subjetiva de entorpecimento ou 
distanciamento emocional. Pode também haver uma redução na consciência 
do entorno, como por exemplo, sensações de “estar atordoado” ou ainda “em 
câmera lenta”. 

A amnésia dissociativa, a incapacidade de lembrar um aspecto importante do 
trauma é relatada em casos relacionados a tragédias. Lembranças angustiantes e 
involuntárias do fato na forma de pesadelos, os já citados flashbacks, problemas 
de concentração e sobressaltos frequentes também podem ser algumas das 
manifestações associadas. Além disso, comportamento irritadiço e surtos de 
raiva, alterações do comportamento padrão também são importantes de serem 
observados. 

E qual o papel do médico e, especialmente, do psiquiatra nesses casos? 
Atividades de planejamento e gerenciamento de emergência facilitam, 

principalmente quando psiquiatras estão envolvidos desde o início. Equipes de 
saúde mental presentes tornam o tratamento disponível, facilitando o processo de 
resolução do trauma psíquico e atuando na redução da resistência ao tratamento 
entre aqueles cujo sofrimento emocional é intenso e excede a capacidade de cura 
natural. Também previne que os sintomas relacionados aos traumas se tornem 
crônicos. 

As intervenções promovidas dependem da fase da tragédia em questão. Logo 
após o trauma, geralmente, recomenda-se aos médicos e membros das equipes 
de socorro, primeiramente, a avaliação do estado mental das vítimas, averiguando 
a presença de sintomas de resposta ao trauma, ou mesmo sintomas depressivos e 

de abusos de substâncias. 

Àqueles pacientes que 
apresentem riscos de suicídio, 
é necessário proceder à 
hospitalização. Muitas vezes, 
a vivência de desastres pode 
gerar sentimentos de culpa, 
inutilidade e, até mesmo, agressividade dirigida a si e a terceiros. 

Uma das ferramentas a ser utilizada é a psicoeducação. Consiste na realização 
da educação psiquiátrica para ensinar os sobreviventes sobre o seu quadro. Nesse 
contexto, se faz necessário abordar questões interpessoais salientes: mudanças 
nos relacionamentos em decorrência do desastre, sentimentos de raiva e 
agressão, bem como a generalização de medos. Ainda, é imprescindível incentivar 
a confiança do indivíduo em sua própria capacidade e nas estruturas de suporte 
existentes. 

Se faz fundamental ressaltar que a exposição do indivíduo novamente ao 
trauma, ou fazê-lo contar em pormenores aquilo que vivenciou, não é adequado. 
Especialmente, em pacientes com quadros psiquiátricos já instalados, em 
tratamento ou não, pacientes com risco de suicídio e intenso sofrimento. 

Para o tratamento medicamentoso, algumas observações são necessárias. 
O uso de benzodiazepínicos pode, paradoxalmente, aumentar o risco do 
desenvolvimento do Transtorno de Estresse Pós-Traumático. 

Quanto à eficácia da administração de hidrocortisona, há evidências para a 
prevenção do desenvolvimento de TEPT em adultos. O propranolol, no entanto, 
possui menor evidência de que possa prevenir tal transtorno, devendo ter seu uso 
individualizado. 

Ainda que não haja evidências que seu uso previna o TEPT, os antidepressivos 
podem reduzir os sintomas de intrusão, esquiva e dissociação. Devem ser 
empregados no tratamento de transtornos psiquiátricos que possam aparecer 
conjuntamente.

Além dos sintomas psíquicos, os sintomas físicos, especialmente dor, devem ser 
tratados sem reservas. 

Salientamos que o acompanhamento de longo prazo dessa população é, 
infelizmente, uma das áreas mais negligenciadas na resposta a desastres. Isto 
posto, merece especial atenção do poder público, visto que a saúde mental é a 
mais afetada a curto e longo prazo, principalmente após o esquecimento em que 
cai o fato, após a ausência da imprensa. 
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