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Começa o aguardado Curso de Fisiopatologia Aplicada 
na Clínica Médica 

No último dia 26 de fevereiro iniciaram-se oficialmente as ati-
vidades do curso de Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica, 
coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes e promovido pela 
Escola Paulista de Clínica Médica (EPCM). Em nível de graduação, 
o curso de 300 horas tem como objetivo proporcionar formação 
de qualidade aos alunos a partir do 3º ano do curso de Medicina, 
permitindo que desenvolvam habilidades para o diagnóstico clíni-
co adequado. 

Na abertura dos trabalhos, o diretor da EPCM, Antonio Carlos 
Lopes, discursou a respeito da contribuição que a entidade pre-
tende dar aos estudantes e profissionais que exercem a medicina. 
“Esse é um momento muito importante para todos nós, porque 
inauguramos oficialmente a nossa Escola Paulista de Clínica Mé-
dica. Tenho absoluta certeza que essa entidade trará uma grande 
contribuição a todos os estudantes de medicina e também aos 
médicos que praticam essa ciência no dia a dia”, afirmou. Também 
anunciou a integração dos novos departamentos de Fisioterapia e 
de Nutrição na estrutura pedagógica da EPCM, a fim de contribuir 
ainda mais na formação global e completa do médico. “Com isso 
estaremos cada vez mais preparados para, no segundo semestre, 
promover cursos de pós-graduação lato e stricto sensu”, completou 
Lopes. 

As aulas acontecerão uma vez por mês às sextas-feiras, das 19h 
às 22h25, e aos sábados, das 8h25 às 18h25, quando serão também 
ministradas duas aulas de Disciplinas Transversais da área de Hu-
manidades: Direito em Saúde, Gestão em Saúde e Ética e Bioética. 
O primeiro módulo sobre Cardiologia, coordenado pelo Prof. Dr. 
João Manoel Theotonio dos Santos, tratou dedos seguintes temas: 
Semiologia Cardiovascular, Valvopatias reumáticas, Métodos de 
Diagnóstico por Imagem em Cardiologia, Arritmias Cardíacas, 
Insuficiência Cardíaca, Dislipidemias, Hipertensão Arterial Sis-

têmica, Doença Arterial Coronária e Infarto do Miocárdio. Para 
encerrar, a filósofa, professora da EPCM e Professora Titular dos 
Departamentos de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP) e 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Olgária Chain Fe-
res Matos, ministrou aula transversal sobre Mito e Razão: a ciência 
como Sacrif ício. 

Nos dias 18 e 19 de março, houve um novo encontro, agora 
tratando de temas da  Disciplina de Geriatria. Sob coordenação do 
Dr. João Paulo Ribeiro, foram debatidos assuntos como Iatrogenia, 
sexualidade, senescência e senilidade, distúrbios da memória, deli-
rium, depressão no idoso, distúrbios miccionais, quedas, cuidados 
no final da vida e promoção da saúde. Para encerrar as atividades, a 
cientista social e antropóloga, Cynthia Andersen Sarti, propôs um 
debate sobre “O Normal e o Patológico: saúde e intensidades vitais”. 

As próximas aulas estão marcadas para os dias 29 e 30 de abril 
e abordarão temas da Disciplina de Gastroenterologia. Ainda dá 
tempo de se inscrever. Acesse www.escoladeclinicamedica.com.br. 
Todas as aulas já ministradas das Disciplinas de Cardiologia e Ge-
riatria estão à disposição do aluno na plataforma. 

Os doutores Omar Jaluul, Ana Catarina, Wilson Jacob 
Filho e João Paulo Ribeiro, coordenador da Disciplina.

O diretor da EPCM, Antonio Carlos Lopes, faz abertura 
oficial do Curso de Fisiopatologia Aplicada na Clínica 
Médica
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Incompetência põe em risco humanismo na medicina 
A relação entre o humanismo e a 

prática da medicina é objeto de inú-
meros estudos, pesquisas e artigos no 
Brasil e no mundo. São várias as linhas 
de pensamento. Há, contudo, algumas 
premissas unânimes. Cito, por exemplo, 
a que atribui a desumanização às falhas 
do sistema e à falta de políticas de saúde 
consistentes. 

Destaco, sem medo de errar, que 
parte do problema também se deve à decadência do aparelho de en-
sino, à formação insuficiente, à desvalorização do papel do médico. 
A turva visão social de alguns gestores é outro motivador da medici-
na se afastar cada vez mais de sua essência. 

Salta aos olhos nos dias de hoje o descompromisso com os ci-
dadãos por parte de hospitais de grande porte da rede pública. Seja 
para manter privilégios de uma casta e/ou em virtude da incompe-
tência administrativa, há instituições de renome cancelando cirur-
gias e consultas, garantindo apenas atendimento básico em urgência 
e emergência. Assim, mesmo com ressalvas. 

Evidentemente existe a agravante do subfinanciamento da saúde. 
São de fato escassas as verbas da União, os estados também deixam 
a desejar nesse quesito e os municípios não colaboram. Em todos 
os níveis, mágicos da matemática maquiam contas para apresentar 
balanços em consonância com a Lei Complementar 141/2012, que 
estabelece a destinação de verbas mínima para a saúde.

Não podemos aceitar que gestores se apeguem à carência de re-
cursos para justificar o que é fruto de incapacidade e, às vezes, de 
má fé. Se há pouco para gastar, que se gaste com responsabilidade 
e efetividade. Muitas contas não fecham, pois impera a cultura do 
desperdício. Fica a impressão de que não se pensa que alguém está 
pagando a conta. 

Em hospitais com escolas médicas há mazelas ainda mais graves. 
Como os exames são “subsidiados”, joga-se dinheiro público no lixo. 
Uma investigação elementar mostrará que exames são solicitados 
sem controle e/ou critério. Um residente pede um, chega outro em 
turno diferente e pede mais um e assim segue. Uma auditoria facil-
mente encontrará o mesmo exame realizado três vezes em 24 horas, 

com iguais resultados. 
A gestão hospitalar deve ser exercida por quadros qualificados 

e capacitados. Mas não é o que ocorre. Comumente ouvimos notí-
cias de hospitais tidos como de excelência com gestão extremamente 
precária; isso porque quem exerce o cargo é incompetente, não tem 
formação adequada e, em casos específicos, nem boa índole. 

Gestão é uma ciência tão relevante quanto à cardiologia, à pneu-
mologia e assim por diante. 

Em certas instituições, pessoas sem qualificação nem conheci-
mento na medicina ditam normas esdrúxulas, capitaneiam o Con-
selho Gestor sem base alguma. O resultado: desvio de verba, suple-
mentações inadequadas, uso do serviço público para tratamento de 
doenças particulares, desvio de função... 

Em determinadas castas diretivas é fácil encontrar indivíduos 
com suplementações salariais indevidas, que trabalham em outros 
lugares quando deveriam honrar o que recebem do Estado, prestan-
do serviço à população. 

Outro problema recorrente em hospital de ensino é que não 
tem quem ensine. Os teoricamente responsáveis pela formação não 
aparecem ou marcam o ponto (às vezes a distância, pela facilidade 
tecnológica) e vão para outro emprego. Daí a solicitação de exames 
desnecessários, apenas por curiosidade ou insegurança, sem indica-
ção clínica, já que o aluno não tem mestre. 

Sou médico e professor à moda antiga. Paciente para mim tem 
nome. Cuido de doentes não de doenças. Resgatar a boa prática da 
medicina, o humanismo e a cumplicidade entre médico e pacientes 
são prioridades para qualquer um que entenda o sistema de saúde 
como um direito básico do homem, conforme consagrado no artigo 
196 da Constituição Federal. 

Deixo então registrada minha indignação, mas jamais perderei 
a esperança nem a flama para lutar por mudanças. Assim, faço um 
chamado a todos os médicos, profissionais de saúde e cidadãos a va-
lorizar a qualidade de vida e a dignidade humana em cada momento 
e campo profissional, em particular na medicina.

Antonio Carlos Lopes é presidente da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica

Presidente da Abramurgem se 
reúne com as regionais

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, inicia o 
ano de 2016 com uma programação de visitas às regionais da en-
tidade. No dia 07 de janeiro ele esteve em Minas Gerais para uma 
reunião com Oswaldo Fortini Levindo Coelho, presidente da Re-
gional-MG, na qual discutiram sobre a promoção de novos cursos 
e a criação de um Programa de Residência Médica em Urgência e 
Emergência no Hospital Governador Israel Pinheiro/IPSEMG, lo-
calizado na capital mineira, com início previsto para 2017. Em 11 
de janeiro, Tallo foi a Florianópolis conversar com Carlos Rober-
to Seára Filho sobre os cursos e eventos previstos para 2016 com 
apoio da Associação Catarinense de Medicina. Em 07 de março, 
o presidente da Abramurgem fechou o primeiro trimestre do ano 
com uma visita à Cuiabá. Ele se reuniu com o atual presidente da 
Regional-MT, Fabio Liberali Weissheimer, ocasião na qual con-
versou sobre a eleição da nova diretoria e os projetos futuros, es-
pecialmente relacionados à educação continuada. 
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A diretoria da Abramurgem parabeniza a Liga Pernambucana 
de Emergências, através de sua presidente, Maria Eduarda Zamo-
rano, pela realização em fevereiro do I Simpósio de Emergências 
Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de 
Pernambuco.

FOTOLEGENDA

FAMERP promove curso 
de pós-graduação lato 

sensu
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FAMERP 

está com inscrições abertas para o Curso de Especialização 
em Urgências e Emergências, que terá início em 20 de maio 
deste ano. Com 420 horas e 18 meses de duração, o curso 
é coordenado pelo presidente da Regional-SP, Prof. Dr. An-
dré Luciano Baitello, e tem como objetivo capacitar o médico 
para o atendimento às principais emergências e cuidados ao 
paciente grave. Também pretende formar multiplicadores nas 
áreas de gestão, assistência e ensino das emergências médi-
cas. Entre os temas a seres tratados estão: Política e Sistemas 
de Saúde na Urgência e Atendimento Pré-Hospitalar, Trauma, 
Avaliação Inicial do Paciente Grave, Emergências Cardiológi-
cas e Ventilação Mecânica, Emergência Cirúrgica Não Trau-
mática, Emergências Clínicas, Emergências em Pediatria, 
Emergências em Ginecologia e Obstetrícia, Metodologia de 
Pesquisa e Ensino e Gestão e Gerenciamento das Unidades 
de Emergência.

Para saber mais, acesse www.faepefamerp.org.br ou ligue 
para (17) 3201 5743 (c/ Anderson).

Fundada nova Regional no 
Distrito Federal 

Fernando Sa-
bia Tallo esteve 
em Brasília no 
dia 14 de dezem-
bro de 2015 para 
a fundação da 16ª 
Regional da enti-
dade. Estiveram 
presentes Alvair 
Silva Gonçalves 
JR (1º secretario), 

Fabio Cavalcante (presidente), Antonio João Santiago (vice-
-presidente), Orlando Lopata (1º tesoureiro), Carlos Álvaro (2º 
secretario).

 Para iniciar os trabalhos, a nova Regional promove, de 5 a 
7 de maio de 2016 na Capital Federal, o 1º Simpósio Brasiliense 
de Urgências e Emergências, que irá discutir temas como He-
morragia Digestiva Alta, Parada Cardiorrespiratória, Síndrome 
Pós-PCR (ACLS 2015), Paciente com Sepse, Insuficiência Re-
nal Aguda, Diagnóstico e Tratamento do AVCI na fase aguda, 
Fibrilação Atrial, Exacerbação Aguda do DPOC, entre outros. 

Para se inscrever, acesse o site www.abramurgemdf.org.

O secretário geral da Abramurgem, Roberto de Moraes Jr., mi-
nistrou, nos dias 05 e 06 de março em Fortaleza (CE), curso de 
Eletrocardiograma na Urgência e Emergência – EMURGEM.

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, ministrou 
no dia 12 de janeiro pela manhã aula sobre Urgência e Emergência 
para alunos do sexto ano do Curso de Medicina da EPM/Unifesp

Nos dias 13 e 14 de fevereiro a Abramurgem promoveu mais 
uma edição do Curso de Vias Aéreas na Urgência e Emergência - 
Viamurgem. Realizado na capital mineira, o curso reuniu médicos 
e residentes do Estado. 
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Inscreva-se até 29 de abril e aproveite os descontos especiais
De 8 a 12 de agosto de 2016, será realizada no Centro de Con-

venções Milenium, em São Paulo, a 7º edição do tradicional Curso 
Avançado de Reciclagem em Clínica Médica. 

Assim como nas edições anteriores, ao longo de uma semana o 
participante estará imerso em discussões de temas das mais varia-
das áreas, tendo a chance de reciclar sua formação com o que há de 
mais atual, incluindo novos tratamentos e ferramentas diagnósti-
cas desenvolvidos no Brasil e no exterior.

“Será certamente uma importante oportunidade de confrater-

nização entre os clínicos 
de todo o país”, afirmou 
o coordenador do curso, 
Antonio Carlos Lopes. 

Quem se inscrever 
até 29 de abril, aproveita 
descontos especiais para o pagamento à vista ou, se preferir, poderá 
parcelar o valor do curso em até 2 vezes. 

Confira abaixo os temas que serão abordados:

• Arritmias cardíacas. Fisiopatologia e tra-
tamento atual
• Síndromes isquêmicas agudas do coração 
- o que há de novo. Tratamento em situa-
ções especiais
• Prevenção de acidente vascular cerebral 
em pacientes com fribrilação atrial: como, 
quando e por quê? 
• Hipertensão arterial sistêmica. Análise 
crítica dos consensos
• Insuficiência cardíaca – etiopatogenia, 
diagnóstico e tratamento. Aspectos atuais
• Trombólise pré-hospitalar no IAM com 
supra-ST: benef ícios do uso no mundo real
• Doença arterial coronária. Da placa vul-
nerável ao paciente vulnerável: entendendo 
melhor a doença
• Recentes conhecimentos sobre o uso dos 
betabloqueadores na disfunção ventricular 
isquêmica
• Conduta do clínico frente ao consumo de 
drogas de adição e toxicologia
• Diabete melito tipo I. O que há de novo 
na etiopatogenia e tratamento. Novas insu-
linas

• Síndrome metabólica e risco cardiovas-
cular
• Hipo e hipertireiodismo. Ação e metabo-
lismo do hormônio tireoidiano
• Diabete melito tipo II. O que há de novo 
na etiopatogenia e tratamento. Novos hipo-
glicêmicos orais
• Endoscopia digestiva intervencionista. 
Diagnóstico, terapêutica e complicações
• Doença inflamatória intestinal. Da etiopa-
togenia ao diagnóstico e tratamento 
• Anemias. Diagnóstico diferencial e tera-
pêutica
• Terapêutica transfusional
• Trombofilias
• Hepatites - Classificação e tratamento das 
hepatites virais / esteato-hepatite não alco-
ólica
• Insuficiência hepática crônica. Terapêuti-
ca ambulatorial
• Antibióticoterapia racional
• Infecção por fungo. Dilema clínico 
• A realidade brasileira. Dengue, Zika e 
Chikungunya  

• Insuficiência renal crônica. Tratamento 
não dialítico
• Acidente vascular cerebral isquêmico. A 
clínica e a trombólise 
• Esporte, nutrição e anabolizantes 
• Vertigem
• Asma de dif ícil controle e seu manejo am-
bulatorial
• Tuberculose. Aspectos atuais no trata-
mento
• Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Avaliação e tratamento
• Estresse, Ansiedade, Depressão: um con-
tinuum?
• Radiologia intervencionista 
• Artrite reumatoide – o que há de novo no 
diagnóstico e tratamento
• Sepse
• Atendimento inicial ao politraumatizado
•Equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico

Para saber mais, acesse o site www.sbcm.
org.br/reciclagem2016.

Exame do Cremesp: Reprovação chega a 55% dos recém-formados 

O Conselho Regional de Medicina do Es-
tado de São Paulo (Cremesp) promoveu, em 
outubro de 2014, a décima edição do  Exame 
do Cremesp, que avalia o desempenho dos 
recém-formados em Medicina. O registro 
no CRM não depende do desempenho ou 
da aprovação nas provas.

Dos 2.891 recém-formados em escolas 
médicas do Estado de São Paulo que par-
ticiparam do Exame em 2014, um total de 
1.589 – ou 55% deles – não atingiu o crité-
rio mínimo definido pelo Cremesp. Ou seja, 
acertaram menos de 60% do conteúdo da 
prova. Os outros 45% – ou 1.302 egressos – 
acertaram mais de 60% do conteúdo. Entre 
as escolas públicas paulistas, a reprovação 
foi de 33%. Já entre os cursos de Medicina 
privados do Estado de São Paulo, 65,1% fo-
ram reprovados.

“Esse resultado demonstra a má quali-
dade do ensino médico no País”, destacou  
presidente do Cremesp, Bráulio Luna Filho, 
durante a coletiva de imprensa, que teve 
também a participação do 1º Secretário, 
Renato Azevedo Júnior.  “Toda vez que um 

indivíduo despreparado entra para atender 
no sistema de saúde, propicia o mau uso dos 
recursos, tais como exames etc, além de re-
presentar um risco para os pacientes assis-
tidos”, completou o presidente do Cremesp.

Luna Filho revelou também que a plená-
ria do Cremesp discute, atualmente, o   mo-
nitoramento dos recém-formados que não 
conseguiram desempenho mínimo na pro-
va, por meio do acompanhamento de frequ-
ência em cursos de atualização, entre outros.    

No ano em que completa dez anos, o 
Exame do Cremesp teve recorde de partici-
pantes das escolas paulistas, com abstenção 
de apenas 0,9% de 2.916 inscritos. Em 2013, 
a abstenção foi de 2,8%; em 2012, foi de 2,5%.

 A avaliação do Cremesp foi instituida 
em 2005, mas até 2011 a participação dos 
recém-formados  na prova não estava condi-
cionada à concessão de registro profissional.

A edição 2014 do Exame contou com 
120 questões objetivas de múltipla escolha, 
abrangendo problemas comuns da prática 
médica em nove áreas básicas: Clínica Mé-
dica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecolo-

gia, Obstetrícia, Saúde Mental, epidemiolo-
gia, Ciências Básicas e Bioética.

Legalmente o Cremesp não pode im-
pedir o médico sem formação adequada 
de exercer a Medicina. “Estamos tentando 
mudar essa situação. Temos trabalhado com 
todas as escolas, por meio de uma Câmara 
Temática, para discutir a formação e a ma-
neira como o Conselho pode interferir para 
mudar esse cenário”, revelou Luna Filho.  
“Como não conseguimos colocar uma ferra-
menta obrigatória que impeça o aluno com 
mau desempenho de exercer a profissão, te-
mos tentado acompanhar o a formação dos 
alunos, por meio de comissões”, concluiu.  

Renato Azevedo alertou para o fato de 
mais da metade não alcançar a média mí-
nima, o que evidencia problemas graves na 
formação médica. “A decisão de impedir 
que indivíduos formados inadequadamente 
exerçam a Medicina, colocando o cidadão 
em risco, cabe à sociedade brasileira, com 
a criação de leis que cerceiem essa prática”, 
completou Azevedo. 

Fonte: Cremesp


