
A palestra de abertura do 3º Congresso Internacional de Me-
dicina de Urgência e Emergência e do 13º Congresso Brasileiro de 
Clínica Médica será com Steven Dubner, um dos fundadores da 
Associação Desportiva para Deficientes (ADD) e coordenador ge-
ral da instituição. A ADD é uma entidade sem fins lucrativos que 
tem como principal objetivo desenvolver e integrar as pessoas por-
tadoras de deficiência no Brasil por meio do esporte adaptado e 
educação. 

O evento acontece de 8 a 11 de outubro em Florianópolis (SC), 
uma das mais bonitas cidades do Brasil. Promovido pela Abramur-
gem e pela SBCM, espera receber cerca de 4 mil congressistas de 
todo o país e irá oferecer 51 conferências, 15 colóquios, 45 mesas 
redondas, somando 296 aulas e 20 discussões de casos clínicos.

A programação contará com a presença de renomados pales-
trantes brasileiros e estrangeiros. “Temos a perspectiva de que seja 
o congresso mais frequentado de toda área da saúde. Somos uma 
entidade séria e apartidária. Enquanto as escolas desqualificadas se 
proliferam, os estudantes de medicina ficam carentes de modelos 
e de conhecimento. Nós podemos proporcionar essa experiência a 
eles”, considerou Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica. 

Além das atividades científicas, o 3º 
Congresso Internacional de Medicina 
de Urgência e Emergência promove o 
Espaço Cultural SBCM, que tem por 
finalidade estimular, integrar e difundir 
as diversas manifestações artísticas dos 
profissionais e acadêmicos da Clínica 
Médica, dando a eles oportunidade 
de mostrar seus trabalhos aos demais 
participantes do evento. Serão aceitas 
produções em duas categorias: contos 
e causos, e versos e prosa. 

Outra novidade o VIP Card Floripa, 
um cartão que dá descontos especiais em bares, restaurantes e 
casas noturnas da cidade para o congressista durante o período 
do evento. Confira informações sobre o maior evento da espe-
cialidade no site www.clinicamedicao2015.com.br. Para quem 

quiser participar, há vagas limitadas para inscrições no local do 
evento. 
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3º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e 
Emergência tem palestra de abertura com Steven Dubner

Steven Dubner, fundador da Associa-
ção Desportiva para os Deficientes

“Hoje, as pessoas com 
deficiência reverteram a 
situação e agora elas estão 
nos ensinando a viver. Afi-
nal, fazem as mesmas coi-
sas que nós só que com mui-
to menos. Para atingir os 
sonhos e objetivos é preciso 
ousar. Dê o primeiro passo e 
lembre-se que errar faz par-
te, mas você precisa superar 
e persistir. Uma grande jor-
nada começa com o primei-
ro passo”
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EXPEDIENTE

Ataques à medicina são históricos

Presidente da Abramurgem participa de 
reunião de Câmara Técnica do CFM

O Dr. Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem, re-
presentou a SBCM na última reunião da Câmara Técnica de Clí-
nica Médica do Conselho Federal de Medicina realizada no último 
dia 31 de julho em Brasília (DF). Na pauta estava o debate a respei-
to da regulamentação da atuação profissional do clínico.

Recentemente a medicina brasileira 
sofreu novo ataque por parte do Gover-
no. Usando como fachada a criação de 
um Cadastro Nacional de Especialistas, 
o Ministério da Saúde (MS) tentou uma 
intervenção branca no processo de for-
mação, por meio do Decreto 8497. Sua 
intenção era investir o Conselho Na-
cional de Educação de amplos poderes 
para regulamentar o modelo de equi-

valência entre as certificações ora em vigência com os de outros 
cursinhos de especialização.

Dessa forma, estaria aberta perigosa lacuna para a “especializa-
ção” cursos teóricos, com baixa carga horária e sem treinamento 
prático. Teríamos, como já ocorre com a graduação, a formação 
em massa de médicos não habilitados do ponto de vista técnico e 
científico para exercer uma especialidade.

Não é de hoje que o Governo tenta intervir nesse campo. Isso 
ocorreu diversas vezes entre 2004 a 2007, quando fui secretário 
executivo da Comissão Nacional de Residência Médica e diretor 
do Departamento de Residência e Projetos Especiais na Saúde da 
Secretaria da Educação Superior do Ministério da Educação (2004-
2007).

Na oportunidade, travei embate acirrado com algumas forças 
que buscavam restringir a especialização aos campos da clínica 
médica, cirurgia, tocoginecologia, pediatria e ortopedia. Não há 
sustentação lógica para alguém vislumbrar, em sã consciência, que 
um cirurgião geral deva operar varizes, tratar um aneurisma da 
aorta, operar o tórax e assim por diante.

A defesa das especialidades médicas brasileiras é uma questão 
de responsabilidade e visão. São elas que elevaram a prática médica 
brasileira ao principal patamar da medicina mundial.

Se o Brasil é referência científica atualmente, isso se deve em 
grande parte às nossas sociedades de especialistas. Elas ocuparam 
o vazio deixado pelo estado, puxando para si a responsabilidade 
pelo desenvolvimento profissional permanente de nossos médicos, 
por meio de congressos, simpósios, jornadas e outras iniciativas de 
educação continuada de altíssimo nível.

Atualmente, face à decadência da graduação, fruto da abertu-
ra indiscriminada es escolas médicas, os encontros científicos das 
sociedades de especialidades são frequentados inclusive por alu-

Regional do Pará tem novo presidente

Acaba de tomar posse como novo 
presidente da Regional-PA, o Dr. Re-
nato José Duarte Sidrim Junior. Pós-
-graduado em Medicina de Urgência e 
Emergência pela Faculdade Redentor, 
já ocupou o cargo de vice-chefe do Ser-
viço de Apoio ao Diagnóstico e Trata-
mento da Fundação Pública Estadual 
Hospital de Clínica Gaspar Vianna. Atualmente trabalha no Pro-
grama de Saúde da Família e também atua em Clínica Médica no 
município de Igarapé Açu (PA). 

nos do primeiro ao sexto anos. É nesses fóruns que eles buscam 
o conhecimento de excelência que não recebem nas faculdades 
caríssimas que são obrigados a pagar.

Tal é a pujança de nossas sociedades de especialidades que 
muitas patrocinam bolsas para alunos, viabilizam programas de 
intercâmbio interinstitucional e têm suas publicações indexadas 
nas principais bases internacionais, um reconhecimento de qua-
lidade.

Nossa Cardiologia, por exemplo, ombreia-se às capacitadas 
do planeta. A Ortopedia serve de parâmetro para o processo de 
concessão do título de especialização, sendo copiada em diversos 
países.

Quando tenta tomar para si o processo de formação de espe-
cialistas, o Governo, outra vez deixa claro que quer dois tipos de 
medicina no Brasil. Uma com profissionais bem preparados para 
atender os abastados e outra, com arremedos de profissionais, 
para os vulneráveis socialmente.

À época em que estive na Comissão Nacional de Residência 
Médica, brecamos essa insanidade, não deixando-a avançar. Da 
mesma forma, agora, reagimos determinadamente ao Decreto 
8497. A Sociedade Brasileira de Clínica Medica e suas coirmãs se 
uniram em torno das entidades nacionais dos médicos. O protesto 
foi tão forte que o Governo recuou estrategicamente.

Por enquanto, ao menos, barramos o novo ataque ao processo 
de especialização médica no Brasil. Ganha a ciência e os pacien-
tes, que continuaram tendo a possibilidade de uma assistência 
de qualidade. Perdem os burocratas que odeiam cheiro de povo 
e tentam administrar a saúde sem se misturar, do isolamento de 
seus gabinetes luxuosos.

É necessário, porém, permanecer alerta. Nunca se sabe quanto 
e de onde virão as próximas artilharias.

Antonio Carlos Lopes é presidente da Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica
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Dia 08 de agosto a Abramurgem re-
alizou em São Paulo (SP) mais uma edi-
ção do Curso de Ventilação Mecânica na 
Urgência e Emergência (VMURGEM). 
Ministrado pelo presidente da Abramur-
gem, Dr. Fernando Sabia Tallo, reuniu 
16 alunos, entre médicos, residentes e 
acadêmicos, no moderno Anfiteatro do 
Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica – 
BCRI.

Escola Paulista de Clínica Médica é fundada em São Paulo
Por iniciativa do presidente da So-

ciedade Brasileira de Clínica Médica, 
Antonio Carlos Lopes, foi fundada, 
em 2015, a primeira escola médica 
temática do país, a Escola Paulista de 
Clínica Médica (EPCM). A entidade 
terá como missão incrementar a for-
mação do estudante de medicina, es-

pecialmente aquele que está no 4º ano do curso, além de promover 
atualização e reciclagem do médico.

A primeira diretoria da EPCM é composta pelo diretor, Anto-
nio Carlos Lopes, vice-diretor, César Alfredo Pusch Kubiak, dire-
tor adjunto, Mario da Costa Cardoso Filho e diretor administrati-
vo, Frederico Molina Cohrs. Também integram o corpo docente, 
entre outros, os professores Fernando Sabia Tallo, Abrão Cury Jr, 
João Manoel Theotonio dos Santos, José Carlos Aguiar Bonadia, 
Fábio Freire José, entre outros. 

Imersa no que há de mais avançado em termos de tecnologia, a 
EPCM tem infraestrutura para oferecer cursos presenciais e à dis-
tância, com potencial para beneficiar também residentes e médi-
cos de todas as regiões do país. 

Seu modelo pedagógico inovador valoriza a verdadeira educa-
ção médica baseada na conduta humanística, estímulo à relação 
médico-paciente e atuação à beira do leito. Tem como filosofia a 
busca pela formação global do médico, oferecendo ferramentas 
para construção do próprio conhecimento e habilidade de enxer-
gar o doente além da doença que o acomete.

Por isso, a EPCM investe em um currículo emancipatório, 
flexível, atual e baseado na comunidade, contemplando o saber 
emergente. Além das disciplinas convencionais, agrega temas de 
enorme relevância para a atuação profissional do médico, como 
Construção de Valores, Gestão em Saúde, Humanidades, Direito 
em Saúde, Ética e Bioética.

FOTOLEGENDA

EPCM promove seu primeiro curso
A EPCM iniciou suas atividades acadêmicas no último dia 12 

de setembro com a promoção do 1º Curso Integrado de Clínica 
Médica. Coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, o curso 
teórico e teórico-prático é voltado para estudantes de Medicina e 
pretende ampliar o conhecimento nos temas de maior relevância, 
fornecendo importantes ferramentas para complementar a for-
mação acadêmica do futuro médico. “O primeiro curso realizado 
pela EPCM reúne especialistas do mais alto nível e um conteúdo 
programático de qualidade minuciosamente trabalhado pela nos-

sa equipe pedagógica. O resultado deste trabalho não poderia ser 
outro senão a enorme procura que tivemos. Um sucesso que vem 
coroar o nosso trabalho pela formação de qualidade do médico 
brasileiro”, afirmou Lopes. Foram quatro aulas sobre Coagulação 
e Anticoagulação, Antiplaquetários, Medicina Paliativa e Toxico-
logia ministradas para um auditório lotado e transmitidas ao vivo 
para todo o país. Para quem tiver interesse, ainda é possível se ins-
crever na modalidade online do curso que terá duração de três me-
ses  Para saber mais acesse o site: epcm.cursoemmedicina.com.br.

Presidente da Abramurgem integra equipe docente da EPCM

Na manhã do dia 02 de setembro, o presidente da Abramur-
gem, Fernando Sabia Tallo, participou da reunião das equipes pe-
dagógica e administrativa da Escola Paulista de Clínica Médica. O 
encontro contou com a presença do diretor presidente do Grupo 
Phorte, Fábio Mazzonetto, e do Prof. José Lúcio Martins Macha-
do, diretor do Curso de Medicina da Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul. O objetivo foi discutir a sedimentação de uma 
parceria com a EPCM para, além do seu curso, incrementar a for-
mação dos alunos da USCS e também colaborar na formação de 
um programa pedagógico avançado de educação presencial e à dis-
tância para outras escolas médicas do Brasil.

Equipe pedagógica e administrativa da EPCM: Linda Bernardes, Rita de Cássia 
Alves, Frederico Cohrs, Fernando Sabia Tallo, José Carlos A. Bonadia, Fábio Mazzonet-
to, Antonio Carlos Lopes, José Lúcio Martins Machado e João Manoel Theotonio dos 
Santos.
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No Brasil, número de escolas privadas de Medicina cresce duas vezes mais rápido  

Do início de 2003 a 2015, a 
quantidade de cursos particula-
res de Medicina no Brasil mais 
do que dobrou em relação ao 
ritmo de abertura de estabeleci-
mentos públicos. O número de 
escolas privadas passou de 64 
para 154, enquanto no mesmo 
período as unidades de gestão 
estatal subiram de 62 para 103. 
Os dados integram o levanta-

mento Radiografia das Escolas Médicas do Brasil, organizado 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), o qual serve como 
alerta para o problema do crescimento desgovernado e sem 
qualidade que afeta o sistema formador de futuros médicos 
no País.  

Em números totais, o volume de escolas médicas no Brasil 
também mais que dobrou. O volume saltou de 126 cursos (pú-
blicos e privados, grupo no qual estão inseridas instituições 
classificadas como municipais mas que cobram mensalidades 
de seus alunos) para os atuais 257, que respondem pelo pre-
paro de 23 mil novos médicos todos os anos. No entanto, esta 
realidade pode mudar nos próximos meses, pois 36 municí-
pios já foram autorizados a receber novos cursos de medicina 
após um processo de seleção coordenado pelo Governo. Se 
todos passarem efetivamente a funcionar, o País contará com 
293 escolas até o fim de 2016. Além desses, existe outro edital 
em aberto com chamamento para outros 22 municípios, o que 
pode elevar o número de escolas médicas para 315. 

Do total de 257 cursos em atividade no país, 69% estão nas 
Regiões Sudeste e Nordeste. As escolas estão distribuídas em 
158 cidades brasileiras, sendo que a maioria (55%) dos cursos 
tem sede em apenas 45 municípios. Os estados de São Paulo 
e Minas Gerais concentram um terço das instituições. Entre 
as particulares, as mensalidades chegam a R$ 11.706,15, com 
uma média de R$ 5.406,91. 

São 44 escolas distribuídas em São Paulo, sendo que dez 
destas estão na capital paulista. São oferecidas 4.380 vagas no 
estado – 3.600 privadas e com mensalidades que cobram, em 
média, R$ 5.833,66 de cada aluno. Já em Minas Gerais exis-
tem 39 escolas, com 3.437 vagas de primeiro ano. Do total, 
26 escolas são particulares, ao custo, médio, de R$ 5.352,02 
por mês. 

O Rio de Janeiro segue em terceiro lugar no ranking dos 
estados com maior número de escolas: são 19 unidades e 2.260 
vagas (valor médio das mensalidades fica em R$ 5.699,99). Em 
seguida, aparecem os seguintes estados: Bahia, Paraná e Rio 
Grande do Sul, com 15 escolas cada um. Nestes locais, os va-
lores das mensalidades vão de R$ 3.185,00 a R$ 6.649,00. Nas 
últimas posições estão Amapá e Roraima, com apenas uma 
escola cada um, sendo as duas públicas. 

O crescimento das escolas se acentuou muito nos anos da 
gestão da presidente Dilma Rousseff, considerando o início de 
2011 até julho de 2015, conforme mostra o levantamento do 
CFM. Em menos de cinco anos, houve 79 autorizações para 
aberturas de escolas – uma soma de 6.190 novas vagas. Para 
se ter uma ideia do ritmo vertiginoso basta lembrar que no 
período de 1808 a 1994 foram abertos 82 estabelecimentos de 
ensino deste tipo. 

 No entanto, o pacote aprovado pela presidente Dilma não 
significou uma melhor distribuição geográfica das escolas 
pelo País. Do total autorizado, metade se concentra nas re-
giões Sul e Sudeste. Das 10 abertas este ano (2015), 50% tam-
bém estão distribuídas entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais. Também não se percebe uma política que estimule a 
criação de estabelecimentos públicos, pois sete dos cursos co-

Principais conclusões do levantamento 
Radiografia das Escolas Médicas do Brasil:

• Do início de 2003 a 2015, a quantidade de cursos 
particulares de Medicina no Brasil mais do que dobrou em 
relação ao ritmo de abertura de estabelecimentos públicos.

• O número de escolas privadas passou de 64 para 
154, enquanto no mesmo período as unidades de gestão es-
tatal subiram de 62 para 103.

• Em números totais, o volume de escolas médicas 
no Brasil também mais que dobrou. O volume saltou de 126 
cursos (públicos e privados) para os atuais 257, que respon-
dem pelo preparo de 23 mil novos médicos todos os anos.

• Do total de 257 cursos em atividade no país, 69% 
estão nas Regiões Sudeste e Nordeste.

• As escolas estão distribuídas em 158 cidades bra-
sileiras, sendo que a maioria (55%) dos cursos tem sede em 
apenas 45 municípios.

• Os estados de São Paulo e Minas Gerais concen-
tram um terço das instituições. Entre as particulares, o valor 
médio das mensalidades nos cursos particulares está em R$ 
5.406,91. Contudo é possível encontrar mensalidades que 
vão desde R$ 3.014,00 a R$ 11.706,15.

• No último mês (julho), 36 municípios foram con-
siderados aptos para receber novos cursos, sendo que 32 
(89%) delas estão concentradas nos seis estados com maior 
número de escolas.

• Com os últimos editais do Governo Federal, a esti-
mativa é o País chegar ao número de 315 instituições até o 
final de 2016, caso todas passem efetivamente a funcionar;

• Das 158 cidades com escolas médicas no país, 74 
não dispõem de leitos em quantidade necessária por aluno e 
68 não atendem a proporção ideal de alunos por ESF.

• Atualmente existem 200 Hospitais de Ensino (HE) 
habilitados no País. Dos 36 novos cursos autorizados em ju-
lho, apenas seis possuem ou estão inseridos em Regiões de 
Saúde que possuem um HE.

• Dos 158 municípios que atualmente têm escolas 
médicas, 89 não possuem nenhum hospital habilitado.

bram mensalidades de até R$ 7.605,00. 
Ao se fazer a análise das autorizações das 36 novas escolas 

divulgadas pelo Governo em julho, percebe-se que se mantém 
a mesma lógica de distribuição e de predomínio de gestão. 
Deste grupo, 32 (89%) delas estão concentradas nos seis esta-
dos com maior número de escolas (São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul) e todas de-
vem ser privadas.

 Para o CFM, a maioria desses novos projetos não atende 
às necessidades atuais, às diretrizes curriculares e aos pressu-
postos mínimos para a formação dos médicos. “Infelizmente, 
o que temos visto são faculdades desqualificadas, com corpo 
docente despreparado, algumas não possuem nem hospital-
-escola. Isso resultará em médicos mal formados, o que com-
promete a qualidade do atendimento”, denuncia o presidente 
do CFM, Carlos Vital Tavares Corrêa Lima. Já a conselheira 
do CFM representante do Distrito Federal, Rosylane Rocha, 
ainda afirma que “não se trata de reserva de mercado. O país 
precisa de mais profissionais sim, mas nossa preocupação é 
com a qualidade da formação”.

Fonte: CFM


