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Saúde após a morte

JIM 2012

Doença é um tormento
Que surge de um dado momento
Em que a Saúde já não é opção
A vida já não é tão limpa,
A pele já não é tão viva
E envelhecer é mais do que obrigação
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As rugas surgem do nada
Os cabelos brancos também
O coração ama mais do que bate
E o cérebro empaca, rebate e se faz de refém
Os olhos só funcionam com lente de grau
E a alimentação livre de açúcar, gordura e sal.
FORMATURA TURMA 55

Mas é aí que o enigma se torna solução
Envelhecer é necessário, inevitável
Pois o Carpe Diem da vida foi incontável
e a experiência incontável também
E quando os olhos se fecham no escuro
Os ouvidos escutam um longe murmúrio
Dizendo: eu amo você, com saúde ou não!
E é aí que a vida se faz de lembrança
E a mente, relembra, chora, desmente
O que antes era pura imaginação
Torna-se a mais pura perseverança
Então nos olhos a lágrima escorre
E a vida saudável, e a morte saudável não morrem!!!
Mesmo que a consciência da mente se apague
A alma que um dia afagou criação
Vive saudavelmente
Pra sempre
Em outro coração.
Álvaro Sales (60)

PATOLOGIA: 3º ANO

É a melhor solução?

ANATOMIA DE UM ARTISTA

NBC: Você sabe o que é Núcleo Brasil-Cuba?
Informe-se melhor na página 03.

Se você, estudante de medicina, ainda não passou pela
Patologia, eu só lamento... E tenha uma boa sorte!

EXAME DO CREMESP: Saiba mais sobre o
Exame de Ordem para os formandos em Medicina nas páginas 10 e 11.

CONLIG: Saiba mais sobre o Conselho de Ligas Acadêmicas da Faculdade de Medicina
da UFG na pagina 11.
Extensão Popular: Não perca na página 08
a reportagem sobre extensões universitárias.

Promoção x Prevenção: Você sabe a diferença? Informe-se melhor na página 02.
Intermed: Não perca nas páginas 06 e 07
a cobertura completa do Intermed CO de
2012, no qual a UFG foi campeã.
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Promoção de Saúde x Prevenção
Há uma enorme dificuldade de se vislumbrar o que é a promoção de saúde em
nosso meio acadêmico. Os professores
em geral não sabem o que significa e não
o sabem explicar os alunos não assimilam e confundem na prática a promoção
com prevenção. Confusão fruto do nosso
modelo de ensino ainda muito fundamentado na explicação biologicista do
processo saúde-doença e da dificuldade
de se incorporar o quanto a sociedade e
o psicológico de cada indivíduo podem
influenciar no processo do adoecimento.
Aprendemos a promoção de saúde apenas em nossas aulas de saúde coletiva e
mesmo assim apenas na parte teórica
como um dos quatro níveis de atenção à
saúde (promoção, prevenção, recuperação
e reabilitação). Mas o que seria essa promoção? Porque ela é tão comentada e ao
mesmo tempo negligenciada?
Para respondermos a essas perguntas,
primeiro devemos entender o que a saúde
coletiva considera como Saúde. Saúde, na

avaliação da Oitava Conferência Nacional
de Saúde, “é a resultante das condições de
alimentação, habitação, educação, renda,
meio ambiente, trabalho, emprego, lazer,
liberdade, acesso e posse de terra e acesso
a serviços de saúde”. A promoção à saúde, portanto, acontece na medida em que
a população tem acesso pleno e de qualidade a todos esses fatores. E como um
médico/estudante de medicina pode atuar
de forma a garantir todas essas questões
essenciais para viver com saúde?
Quando nós alunos vamos as Unidades
Básicas de Saúde aprender como funciona a atenção primária somos orientados a:
fazer palestras em escolas, orientar sobre
alimentação saudável, sobre higienização,
sobre dietas para diabéticos e hipertensos,
aferir pressão arterial, medir a glicemia.
Isso não ajuda a população a viver com
saúde. Palestras e orientações sem tentar
compreender como vive a população são
ineficazes. Orientar um trabalhador que
sai às 5h e volta pra casa às 19h a fazer

Putz!!! Já colocaram a decoração de
natal?! Espere aí, já estamos em dezembro? Quando foi que o fim do ano chegou e eu nem sequer percebi? É...aluno de medicina, a vida não está sendo
fácil, certo? Suas provas já começaram?
E seu rodízio de pneumologia? Se não,
apresse-se, pois faltará ar nos pulmões
pra enfrentar esse ano que se acaba.
Quem diria que a greve teria tão
ruim prognóstico, afinal foram menos
de 3 meses de coma em período de aula.
A greve acabou, mas o sossego não! O
fim do ano chega, guloso, com gostinho
de quero mais, até porque, na melhor
das hipóteses, teremos aulas até o fim
de fevereiro, contanto cada dia, cada
aula pra comemorarmos a virada de ano
( que vai ser a mais rápida que você já
passou!!!) em clima de carnaval.
Fim de ano combina com fim de semestre, concorda? Sabe aquela cara de

morto, típica dos personagens andarilhos
de “The Walking Dead” ou dos “50 tons
de olheira” das madrugadas a fora? Enfim, a farmacologia, a patologia, a clínica médica, a imuno, a anatomia, e mais
3.985.349.058.435 matérias, juntam-se
pra fechar o ano com bisturi de ouro, ensinando, por fim, aos alunos de medicina
que o super recesso de 10 dias, que vai
do natal ao ano novo, é mais do que suficiente pra descansar, dormir, viajar, ser
pai, ver os pais, e se a ainda quiser, escrever um livro, ou quem sabe assistir todas
aquelas séries atrasadas que você tanto
gosta de acompanhar. Viu, aluno de medicina, o quanto é fácil estudar?
Enfim, chegou o natal, você viaja, pega
trânsito, chega em casa fala “oi, pai! Oi,
mãe! Te amo, cama!”.Enquanto toda sua
família está disposta a comemorar, você só
quer dormir, recarregar a bateria e atingir
seu sono REM que há tempos você não
conhecia.Mas sempre tem aquele vizinho
barulhento, aquele priminho chorão, ou
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atividade física, ou a se alimentar saudavelmente, é incompatível. Foi perguntado
se ele tem uma praça com condições de se
praticar atividade física perto da casa dele?
Ou se ele tem condições econômicas de
fazer suas compras no mercado? Ou se ele
tem tempo durante a semana para essas
atividades, ou alguém que possa fazer essas? Com isso apenas identificamos precocemente aqueles indivíduos que estão
adoecendo e gastamos um tempo enorme
com orientações que não refletem na vida
daquelas pessoas.
Intervenções têm de ser feitas criticamente. Devemos avaliar o impacto das
nossas orientações, e se estamos desempenhando um papel decisivo para uma
mudança na vida das pessoas, ou se estamos ignorando a realidade desfavorável
em que o paciente está inserido e cumprindo apenas nosso papel técnico, na esperança de que um outro alguém lute pelos seus direitos (ou nem isso). A atenção
integral à saúde passa, portanto, muito
além do aspecto técnico, pela compreensão de todos os aspectos da vida do indi-

víduo, sua comunidade, trabalho e cultura, pois só assim é possível ver o quanto
a forma de organização da sociedade influencia diretamente no adoecimento, e,
a partir daí, é possível propor alterações
em seu dia-a-dia.
A Carta de Ottawa define promoção
da saúde como o “processo de capacitação
da comunidade para atuar na melhoria
da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle
deste processo”. Promover Saúde significa ajudar a população a se organizar para
reivindicar todas essas condições de vida,
a participar, portanto, de conselhos locais
de saúde, de organizações locais políticas
e assim compreender que a saúde depende de condições sociais de acesso a emprego, escola lazer, alimentação etc. E assim chegar a conclusões sobre do que se
faz necessário para melhorar todas essas
condições sociais que as ajudem a viver
melhor, a viver com saúde.
Filipe Malta dos Santos (57)
Coord. Regional do CO na DENEM

ainda aqueles carros que tocam músicas
de natal, pra só tirarem-no do seu coma
induzido.Com isso você acorda irritado,
grita até ter astenia, disfonia, epilepsia, arritmia, ptose palpebrar, e volta a dormir!
Dorme no natal e acorda no ano novo.
Por falar em ano novo, nesse agora que
você vai estudar, certo? É nesse ano que
não existirão matérias atrasas, que você
praticará algum esporte, lerá um livro, fará
um dieta e ainda arrumará um (a) namorado (a)? Mas espere ai, ano passado você
não disse a mesma coisa? Ah, mas esse
ano vai ser diferente! Não vamos ter férias
mesmo! Mas, Keep calm and respire fundo, acorde cedo, tome um banho quente
( bem quente!) no primeiro dia de 2013,
limpe o espelho embaçado, olhe nos seus
olhos e diga: E agora, José? A festa acabou, a noite esfriou, e o povo sumiu? E
agora, José? E agora, você? Depois, vista-se porque no outro dia você terá aula.
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Núcleo Brasil-Cuba

O NBC (Núcleo Brasil-Cuba) é um programa de intercâmbio entre Brasil e Cuba que possui a finalidade de proporcionar aos
acadêmicos de medicina de ambos os países a oportunidade de conhecer os sistemas de saúde do país anfitrião em todos os seus
níveis de estruturação. É resultado de uma parceria entre a DENEM e a FEU (Federação Estudantil Universitária de Cuba).
Durante a etapa Cuba, o estudante
brasileiro tem a chance de conhecer o
sistema de saúde na cidade de Havana,
onde entra em contato com a realidade
social, política e cultural do país, sendo
possível relacionar todos esses aspectos
com a área de saúde. Além disso, tem-se
a chance de conhecer a Universidade de
Havana e conversar com os estudantes,
observando como se estrutura a educação
médica neste país. Tudo isso acompanhado por um tutor e de outros estudantes
brasileiros de medicina. A partir dessa
experiência, torna-se possível entender
porque os cubanos sempre foram referência no que tange saúde e educação.
A seleção é feita anualmente a partir
da contagem de pontos feita pelas CLEVs (no caso da faculdade de medicina da
UFG, a CLEV se chama DEV, que é o
Departamento de Estágios e Vivências
do CAXXIA) em que são selecionados
quinze alunos em todo o Brasil. Dentre
os critérios de pontuação estão: participação em gestão do C.A. ou da DENEM;
participação como rede de apoio de atividades do C.A. ou da DENEM; participação em eventos da DENEM (ECEM,
EREM, CENEPES, COBREM, FEV,
ECEV, ROEx) ou do C.A. (desde que
tenha caráter político); participação em
outros eventos de cunho político; e participação na comissão organizadora de
eventos da DENEM. Os intercambistas
ficam em Cuba por cerca de 20 dias com
alimentação e alojamento na Universida-

de de Havana. A etapa Cuba geralmente
ocorre no início do ano.
A estudante de medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), Monique França Freixo, conta
que se apaixonou pelo país e que a experiência no Núcleo Brasil-Cuba mudou
sua vida. Ela escreve contando sobre sua
experiência em Havana:
“Aceitei perder o Carnaval, aceitei perder 15 primeiros dias de aula de CLÍNICA,
aceitei sentir saudades dos meus queridos,
para entrar no mundo dos sonhos! Sonho que
eu espero um dia ser realidade para todos e
não somente para uma Ilha. Ilha essa que
parece mais um pesadelo que um sonho para
muitos. Mas por quê?!
Porque saúde de qualidade, educação de
excelência, segurança para todos, lazer, esporte, cultura, etc etc disponível para qualquer um, gratuitamente, é um tanto quanto
perigoso... Para que 7 bilhões pensando criticamente!? Com saúde? Com todos os seus
direitos esclarecidos e aplicados? Desse jeito o
sistema não funcionaria, a indústria farmacêutica quebraria, não haveria impunidade,
o estômago deixaria de ser o centro do pensamento... E isso soa muito estranho. Então,
a solução é embargar!
Mas isso não é o suficiente para fazer esse
povo parar. Tem remédio para todos, tem
indicadores excelentes, existe de fato acesso
e garantia a saúde e educação, segurança,
cultura... Claro que em todo conto de fada
tem um malvado, assim como essa ilhazinha tem suas contradições. No entanto, não

cabe a mim julgar se a falta de água numa
universidade pública de verdade é ruim, se
a pintura descascando e a humildade de alguns policlínicos e consultórios que resolvem
80% dos problemas da saúde é ruim, se o caos
do transporte público que custa 0.03 real é
ruim, se, se, se...
Um povo que, como o meu, ri, sofre, assiste novela, paga pau pro futebol espanhol,
dá volta no turista burro (eu), ajuda ao desconhecido, mas também MUITO diferente
do meu... pensa, estuda, critica, lê, lê, lê, lê,
lê, não tem dúvidas que lugar de criança é
na escola, que atenção primária é pra ser
forte, que para ser livre é preciso ser culto.
Resumindo: essa ilhazinha a cada manhã
dá um tapa na cara da sociedade e por tantos
motivos e outros, incomoda tanta gente.”
Já Vinícius Chefe, estudante de medicina da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP), relata sobre sua experiência
na Universidade de Havana, comentando
sobre como o ensino médico em Cuba é
voltado para algo parecido com aquilo que
chamamos de extensão no Brasil.
“Falar sobre experiência de extensão em
Cuba é complicado, porque lá esse termo ‘extensão’ não existe. Isso porque a universidade
já se volta, na sua essência, a serviço da comunidade, já está inserida nas reais necessidades
da população. E isso foi o que pude ver lá, em
uma experiência realmente gratificante. Havia uma epidemia de dengue há dois meses
no país e, por conta disso, o curso de Medicina estava, desde então, parado. Não havia
aula alguma. Ao invés de irem às aulas, os

estudantes estavam realizando o que lá era
chamado de pesquisaje, em que iam às casas,
orientavam a população quanto aos sintomas
da dengue, o que fazer quando suspeitassem
de algum deles, e sobre como evitar focos da
doença; além disso, trabalhavam na pesquisa
por focos. Pela manhã, antes das visitas, os estudantes se reuniam com as equipes responsáveis pelo saneamento nas cidades e passavam
a elas as ocorrências observadas nos dias anteriores, contra as quais eram tomadas ações
corretivas. Só na primeira semana de trabalho foram eliminados mais de cinquenta mil
focos da doença; em menos de uma semana
era possível passar em todas as casas, às vezes
mais de uma vez por semana; e, nas visitas
que pude acompanhar, a população se mostrava já bastante entendida do trabalho dos
estudantes, e também informada sobre a doença (muitas vezes, chegavam a reclamar da
frequência com que os estudantes passavam
pelas casas). Assim a Universidade, embora
aparentemente parada por não realizar atividades de ensino, estava trabalhando para
servir à comunidade de seu entorno, ou seja,
movimentava-se em função daquilo que era
mais urgente no momento.”
O edital de seleção para o NBC em
2013 logo será lançado pela CEV (Coordenação de Estágios e Vivências da
DENEM) e divulgado para as CLEVs.
Fique de olho no seu e-mail, logo a DEV
irá fazer a divulgação do edital para a
UFG. Não perca essa oportunidade!

Álvaro Sales (59)
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Monique França Freixo em Havana, Cuba.

Estudantes de medicina durante a etapa Cuba do NBC

Murillo Feitosa (60)
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A sexagésima opinião do calouro
Se o mundo acabar mesmo em dezembro deste ano, vou assistir aos prédios despencando e ao chão se abrindo
com a certeza de que minha vida valeu
à pena até ali. O ano de 2012 foi, sem
dúvidas, o melhor ano de todos. Entrar
na faculdade e fazer os tão esperados 18
anos permitiram que meus horizontes
fossem ampliados e o sofrimento do ano
anterior fosse compensado, mesmo com
a necessidade estudar bastante ainda.
Depois que passei no vestibular, acreditava que não ia precisar estudar tanto como
antes, cheguei a pensar que tudo ia voltar
a ser como no Ensino Fundamental, que
agora iria festar todos os dias, que iria viver
no paraíso. Quando começaram as aulas,
percebi que estava errado, muito errado.
Quase todos os professores pensam
que só temos suas matérias, que não temos outras coisas para fazer a não ser estudar os quilos de páginas que mandam,
apresentar os milhões de seminários, entregar trabalhos etc. Isso é só o primeiro
ano, imaginem os anos seguintes. O termo “yes stress” do meu uniforme de 3º
ano continua estampado na minha cara,
a pressão agora é para passar de ano e me
tornar um bom profissional.
Além de serem muitas páginas para
estudar, os conteúdos são difíceis e as aulas
são cansativas. A anatomia, por exemplo,
nos obriga a funcionar como um computador de 1 terabyte de HD enquanto
temos apenas 32 gigas de memória e nos
coloca em um ambiente insalubre e desconfortável, com professores que parecem
gostar de cobrar aquilo que não ensinam.
Aula de anatomia é uma prova de resistência. Já Histologia é a arte abstrata das ciências biológicas, que poucos conseguem
captar o significado de suas imagens. É
nessa matéria que devemos ver e desenhar
os tecidos do corpo, mas, muitas vezes, em
especial, na hora da prova, vemos somente
rabiscos, manchas e pontos cor-de-rosa.

Calouros na Choppada

Biofísica, além de difícil de entender, parece ser tão dispensável! Bioquímica é sinônimo de mapa metabólico, que é só o
conjunto de mil reações que ocorrem no
corpo todo, muito fácil de aprender. Em
Saúde Coletiva, temos que recolher dados
e informações e realizar mais trabalhos
nas unidades de saúde. Já Práticas Integradoras é a matéria que nos faz lembrar
que realmente cursamos medicina, é essa a
matéria que coloca os calouros para resolver casos clínicos e que os fazem crer que
já são doutores Houses só por terem passado no vestibular, sem sequer saber o que
é anatomia, fisiologia e histologia direito.
É com Práticas que brincamos de ser médico. Radiologia não fede, nem cheira, é
como uma aula de anatomia, porém, mais
bem dada e com uma prova mais fácil.
Portanto, fica claro que o curso leva
a muitas dificuldades, pressões e chatices, mas, desde que se gosta do assunto,
como eu gosto, torna-se fácil contornar
tudo isso e ficar satisfeito, contente, com
o curso escolhido. Medicina é para quem
gosta mesmo, se não gosta, sofre.
Além de tudo isso, precisamos participar de vários congressos, debates, palestras, para acumular horas extracurriculares
e ganhar certificados, além de termos que
nos preocupar com as quatrocentas e tantas horas de núcleos livres, a saber, matérias muito importantes, como aprender a
ser plateia ou ir ao bar ouvir pagode. Também é preciso pensar no futuro e participar de projetos, ligas acadêmicas e não sei
mais o quê. Muita gente se desespera, quer
participar de tudo, fazer agora, no início.
Temos que ir com calma, senão, o estresse aumenta ainda mais e a saúde se esvai,
embora muito disso seja legal. Precisei filtrar várias dessas propostas, não é possível
realizá-las todas no primeiro ano. Claro
que não, já que, bem como diz um colega,
faculdade não é só isso, essas coisas apenas
fazem parte da universidade.

Calouros no InterUFG

Faculdade também é celebrar amizades,
é diversão, é viver histórias para contar, para
fazer da vida muito mais que um poço de
trabalho e uma estante de livros. O meio
termo entre estudo e diversão, entre boas
notas e vida social, é sempre necessário, é
a melhor fórmula ao sucesso e à felicidade.
Na universidade, desde o início pude
ir a várias festas, conhecer muitas pessoas e fazer amizades, que hoje já considero algumas das melhores. Aqui não
existe tanta competição quanto na preparação para o vestibular, as pessoas, em
geral, são mais dispostas a fazer amizade
e querem seu bem.
Também é certo que, sem querer puxar saco, fomos recebidos por veteranos
que sabem brincar e promover trotes saudáveis, fazem questão de ajudar e de ser
amigáveis. Espero ser assim com meus
calouros, para dar continuidade ao ciclo
de brincadeiras com respeito e limite.
Além de tudo isso, percebi que a medicina é um curso que exige sempre o trabalho em grupo. É necessário saber lidar
com ideias contrárias, ser flexível e paciente, pensar no próximo e no bem coletivo.
É preciso ser humilde, ouvir, dar atenção,
sem orgulho, sem dar espaço ao egocentrismo. Também é verdade que, com amizade e respeito mútuo, todos os trabalhos
ficam mais simples. É isso que vejo na
maioria das vezes, já que minha turma não
poderia ser melhor, que pessoal gente fina!
Conviver com essas pessoas contribuiu
para meu ano a ficar ainda mais agradável!
Também preciso lembrar que me tornei
um fã obcecado pela nossa bateria Madastra desde a primeira vez que a vi tocar e fiz
questão de participar. Esforcei-me muito
para merecer meu instrumento, meu surdão,
e, hoje, luto para que possamos levá-la ao
sucesso e a inúmeras vitórias. É inexplicável
o sentimento que todos seus membros têm
ao tocar e ao ajudar a manter a bateria firme
e forte. Quando há a união dos integrantes,

é algo bonito de se ver. Nas competições de
baterias, já vi muitas lágrimas de emoção
após belas apresentações, frutos de muito
ensaio, perseverança e amor ao grupo!
Falavam muito bem dos “inters” que
encontraríamos na universidade. Por isso,
fui conferir de perto o quanto são legais as
festas e os jogos do Inter UFG e do Intermed. Também prestigiei o famoso e incrível Show do Esqueleto, que me deixou
ansioso para chegar logo a vez da minha
turma organizá-lo! Pude participar ainda
da Semana Cultural, em que os alunos da
medicina revelam seus talentos musicais.
Também houve a Bate-sem-dó, o Asklepião, o JIM, além de calouradas e mais calouradas, o que criou momentos inesquecíveis e reforçou amizades! Assim, é fácil ver
que, embora haja pressão de estudos como
no Ensino Médio, agora é possível sair de
casa aos finais de semana, dedicar tempo à
academia, ao futebol com a turma, ao violão, ao computador, à televisão, às festas, às
viagens e aos shows, sem peso na consciência, sem se preocupar com competição.
Diante de tantas festas, é preciso sempre muita responsabilidade e maturidade
para conhecer limites e aproveitar com
sabedoria todas as diversões da faculdade,
afinal, desde já, nossa integridade como
médico está sendo construída.
Portanto, depois de um ano de 2011 somente focados no vestibular e nos estudos,
vejo que nós, calouros, devemos fazer bom
uso do nosso tempo. Ou seja, devemos dividi-lo para momentos de esforço, estudo e
dedicação ao curso e para instantes de deleites, de lazer, para fazermos aquilo de que
gostamos e para estarmos juntos daqueles
que amamos. Isso para que, no fim do curso ou no fim de 2012, se o mundo estiver
caindo aos pedaços, nós não pensemos
como está escrito naquela letra de música:
“Devia ter complicado menos, trabalhado
menos, ter visto o sol se pôr”.
Rodrigo Cunha (60)

Calouros no JIM
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Resultados dos Temas Livres do

XXIV ECAM / III COGEM
1. Melhor poster:
Camila Vilela de Oliveira.
Relato de Caso: Tumor Filóides
2. Melhor Apresentação Oral:
Diogo Pereira Santos Sampaio.
Eficácia do Tratamento da Necrose Retiniana
Aguda com Aciclovir em Imunocompetentes Uma Revisão Sistemática de Literatura.

Como diria D. Casmurro,
“Tudo é música, meu amigo”

Muito provavelmente você já deve
ter ouvido falar de certo infectologista e
nefrologista do hospital-escola Princeton Plainsboro, famoso por suas epifanias
sherlockianas, tiradas inteligentes, aversão
a jalecos e à pessoas no geral. Mas você
sabia que Gregory já teve um rato chamado Steve Mc Queen? Que ele já tentou
implantar uma droga em seu próprio cérebro? Ou ainda que o tal médico toca mais
de cinco instrumentos musicais?
Em vários episódios Hugh-Gregory
mostra este notável talento na série. Seja
tocando guitarra em sua sala de diagnósticos, ou piano com um paciente prestes a
fazer uma hemisferectomia, é intrigante
a contraposição entre sua ranzinzisse e
racionalidade exagerada, e sua sensibilidade musical.
Na verdade, essa não é uma exclusividade do famoso Gregory: eles estão por
toda parte. De um lado, memória e raciocínio trabalhados exaustivamente em

anos na graduação e especializações, do
outro a música como hobby, como um
descanso nas rodinhas de amigos do fim
de semana, ou até mesmo como segunda
profissão. Sim, médicos e futuros médicos também podem ser músicos (e dos
bons!). A bem da verdade é que as duas
ocupações se complementam perfeitamente. Nos dias 21 e 22 de novembro foi
possível assegurar isso a qualquer um que
perambulasse pela Faculdade de Educação depois das 19h.
Foi empolgante assistir aos colegas,
alguns tímidos, outros hiperativos, uns
sempre tão concentrados durante as aulas, outros sempre tão sonolentos, tocando Train, Nando Reis, Cássia Eller, Pink
Floyd, Beatles e muitas outras músicas-de-bandas-famosas-que-você-deve-conhecer-por-favor-conheça. Vimos presidentes de ligas, do MD Júnior, atletas da
AAAJMR, membros do CAXXIA todos
se apresentando. Alguns de improviso,
outros muito bem ensaiados, todos se esforçando para nos divertir, mesmo após
a prova de Imuno. Marília Gabriela foi

Medicina: Ame-a ou deixe-a! frente a tantos erros cometidos por irres- dinheiro. Que gula! Que vergonha!
É... parece que agora virou modinha
ser aprovado pra medicina na UFG e
continuar “prestando” vestibular no mundão afora! Poxa! É muita competência
pra uma só pessoa! Não bastava fazer um
“Tour” pela Ilha de Marajó; foi preciso,
também, sair do Pará e parar no Paraná.
Quanto “para”, hein?! Então, para com
essa pouca vergonha! Para tudo! Para
agora! E prendam essas parabólicas paranoicas em retas paralelas!
Agora eu sei o porquê desses calouros
saírem tão mal aqui na faculdade, afinal,
eles estavam estudando para o vestibular!
Vida regrada de estudos! Isso que é gosto!
Isso que é amor de vestibulando! Amor que
não se MED! E não se tem pela medicina,
que a cada dia vai se tornando triste e opaca

ponsáveis como esses. Retiraram o rim errado! Amputaram a perna saudável! Cadê
o bisturi? Ah, deve estar cortando as entranhas de algum paciente por aí! De onde
mesmo surgem os erros médicos?
Dez mil reais, 15.000 reais, isso em
uma única consulta! Já pensou? Isso que é
salário digno de um médico! Médico corrupto e irresponsável, que foge dos padrões
éticos antes mesmo de ter conhecimento
básico sobre anatomia, antes mesmo de
saber o verdadeiro cerne em se estudar
medicina. Será que é tão difícil estudar
durante 6 anos com honestidade? Lutar
pra conseguir patrocínio junto à comissão
de formatura, usar uma beca e por fim ter
um CRM saudável e indolor a lembranças? Não, não é! Difícil é ser sufocado por
seu próprio cordão umbilical, faminto por

Por falar em vergonha, que vergonha
eu tive ao assistir aos noticiários e me deparar mais uma vez com a notícia de que
a FM-UFG é o “point” dos fazedores de
provas. Tudo por causa da infantilidade e
irracionalidade de um aluno que, por sinal,
merece bem esse termo “aluno” no sentido
literal da palavra, que significa “sem luz”.
Luz que mais uma vez foi apagada e mais
uma vez deixou toda a família medicina-UFG cega e envergonhada. Pai, afaste de
mim esse cálice, ok? É pedir muito?
Saiu uma lei por aí que protege os detentos e confere 5% das vagas dos vestibulares a eles. OBA! Posso fazer provas em
nome de outras pessoas, ter 3 identidades
e, ainda assim, se eu for expulso da FM-UFG (Não! Muahahahahaah! Eu não
vou ser expulso, porque não existe nenhu-

a anfitriã do dia 22. Seu humor ácido estava afiado como sempre – até apareceu
na foto com os tradicionalmente homenageados da última noite: os formandos
do sexto ano.
Em se tratando de estudantes de medicina e de boa música, a banda Arritmia
da UFMT conseguiu reunir tudo isso na
já bem conhecida canção “A Medicina”.
Ela diz o seguinte: “Primeiro ano é sempre pra acabar: decoreba, anatomia e bioquímica. A gente reza, pra terminar, não
posso desistir antes de começar! Segundo
ano, mas que legal! Pego o jaleco, esteto e
vou pro hospital”.
E para vocês, aspirantes à Turma 61UFG, seus futuros veteranos já se preparam para recepcioná-los com muita música (ou barulho) a partir do dia 13 de
Janeiro. É o nosso convite (obrigatório)
para que você, assim que se matricule,
venha todas as sextas até a Praça Universitária e bata sem dó seu surdo, tamborim,
agogô, caixa ou xequerê, como só um
Madrastiano sabe fazer.
Danielly Bernardes (60)
ma lei universitária que expulsa alunos por
ter cometido crimes fora da universidade!)
ainda posso prestar vestibular novamente
como cotista pra bandido! Sou foda, não
sou? Mas atenção, coleguinhas que leem
esse texto. Pensem nos estudantes que estão há 1, 2, 7 anos em cursinhos, privados
de lazer, privados de autoestima, privados
de direitos iguais frente aos espertinhos
que roubam as suas vagas. Não seja consumido por sua própria ganância.
Enquanto isso, aguardamos pacientemente até que algo seja feito e que as devidas providências sejam tomadas. Por fim,
o velho Hipócrates, deduzo eu, revira-se
em seu túmulo, corrompido mais uma
vez por aqueles que sequer cumprirão seu
juramento. Parece que ouço-o gritar bem
forte “ Medicina: ame-a ou deixe-a!”
Aurélio Popliteo

Reportagem
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Medicina UFG é Tetra
Campeã do Intermed!

O Intermed é o maior evento universitário do Centro-Oeste cujo objetivo é promover a integração, o esporte e o lazer para os acadêmicos participantes. Esse evento envolve as principais faculdades de medicina de Goiás (UFG, PUC, UNIEVANGÉLICA), Mato Grosso
do Sul (UFMS, UNIDERP, UFGD), Mato Grosso (UFMT, UNIC), Distrito Federal (UNB, ESCS, UCB, FAMEPLAC) e Tocantins (UFT,
UNIRG). A Liga Intermed Centro-Oeste (LICO) é responsável pela escolha da faculdade que irá sediar o Intermed, bem como pela
fiscalização e pela elaboração do estatuto do evento. E em sua última edição a Faculdade de Medicina da UFG conquistou seu quarto
Intermed e consagrando-se como a maior campeã da competição.

A animação tomou conta do Intermed Centro-Oeste!
Em 2012, a nona edição do Intermed Centro-Oeste foi realizada entre
os dias 11 e 14 de outubro na cidade de
Campo Grande (Mato Grosso do Sul).
Os jogos eram disputados durante o dia
no Parque Ayrton Senna, enquanto que
as festas aconteciam em ambientes festivos da capital. Veja a programação das
festas que agitaram o Intermed:
11\10 - Dj Fabrizzio Mandetta, Dj
Milk e Banda Yow
12\10 - Sertanejo universitário com
Vitor e Matheus
13\10 – Eletrofunk
O encerramento do Intermed aconteceu com uma disputa de charangas (baterias) que neste ano teve como campeã
a bateria da UCB. A Madrasta – bateria
da UFG – ficou na oitava colocação com
uma apresentação vibrante, resultado de
muita superação e inúmeros ensaios.

Foto da Bateria “Madrasta da UFG“

Veja a classificação das baterias:
1º UCB
2º UFGD
3º UFMS
4º ESCS
5º UFMT
6º UNIC
7º UnB
8º UFG
9º UNIRG
10º PUC
11º UNIDERP
12º FAMEPLAC

CAMPEÕES DO

INTERMED
2004: UnB
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A conquista do quarto título do Intermed pela UFG é indubitavelmente mérito
do esforço e empenho de seus alunos que
por quatro dias revelaram-se verdadeiros
atletas. Tanto envolvimento e dedicação
são evidenciados, por exemplo, nas palavras
do aluno do sexto ano Henrique Godoi:
- Depois de seis anos defendendo
esta faculdade, não sinto apenas orgulho de todos que estiveram presentes em
cada conquista, sinto-me honrado em
ter participado de muitos jogos e assistido grandes talentos jogarem. Muitas
amizades foram construídas e as invejas
se dissiparam dentro de um sentimento
gigante de amor por essa casa.
Se alguns achavam que os times estavam desfalcados aí está à resposta que
precisavam. Todos os times que jogaram
demonstraram uma vontade que nunca
tinha visto nestes seis anos. Uma garra
enorme e uma amizade dentro de quadra que, com certeza, fizeram muita diferença. Ganhar foi apenas consequência

do esforço de cada um e da percepção de
que a única estrela que precisa brilhar é a
da conquista de mais um título.
O encerramento no domingo consagrou o título da Medicina com atuações
brilhantes – como a vitória implacável no
vôlei masculino, a conquista do handball
feminino e o título do futebol de campo masculino. Nos esportes individuais a
Medicina também abriu vantagem, com
destaque, para o atletismo.
O Intermed CO 2012 realizado em
Campo Grande deixou saudades. A integração promovida pelo evento entre os
alunos das diferentes turmas, nas viagens
de ônibus, no alojamento, nos jogos e nas
festas, contribuiu para construir amizades e histórias que constituem a família
da Medicina UFG.
O Intermed 2013 vem aí:
Todo mundo tenta, mas só a UFG
poderá ser PENTA !
Guilherme Andrade (60)

Foto da dupla Vitor e Matheus

2005: UFG
2006: ESCS
2007: UFG
2008: ESCS

A participação da Medicina UFG nos
jogos
A Faculdade de Medicina da UFG
pela quarta vez conquistou o maior número de pontos nas disputas dos jogos,
consagrando-se tetra campeã do Intermed. Veja, ao lado, a lista dos campeões
do Intermed desde sua criação.

2009: UnB
2010: UFG
2011: UnB

Foto do time feminino da Faculdade de Medicina UFG, campeão do Handball

2012: UFG

Foto da ala mais bonita da Bateria

Festa do tetracampeonato da UFG

Foto do time da Medicina UFG campeão do futebol de campo
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eXTENSÃO POPULAR
É sempre empolgante e animador discutir extensão popular, seja dentro da academia, seja no meio do povo. Conversar sobre
ações e atitudes de quebra da hegemonia do conhecimento científico e organização de um novo modelo de conhecimento,
construído a partir do diálogo entre os saberes acadêmico e popular, objetivando dar autonomia para que os diferentes
indivíduos componentes das comunidades possam transformar suas realidades é deveras estimulante para as lutadoras e os
lutadores do povo.
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digo a esses. Antiéticos. É claro
Os samurais que se curvem Fajutos,
que não são todos os professores, mas casos
meramente viventes a seres pensantes,
críticos e produtivos?
Sim, sim, bem aventurados os ensinadores. Ó, o romantismo... Mas, realmente,
o que ocorre? Veem-se greves a torto e a direito, veem-se salários absurdamente ridículos para essa categoria, vê-se uma classe
digna de piadas, “Vai ser professor? Xi...”.
No Brasil não há valorização dos professores. Peguemos os próprios pais dos alunos
como exemplo: cobram do educador, e não
de seus filhos, o por que das notas estarem
baixas. São profissionais não respeitados
até pelos seus pupilos - quão comuns são
casos de agressão desses a aqueles?
Por outro lado, nas universidades públicas há professores que recebem, mesmo
que um salário ínfimo, mas que não dão
aula. Professores que chegam uma, duas
horas atrasados em relação ao horário marcado. Ah, a mão que afaga é a mesma que
apedreja! É minha vez de passar a patrola.

como esses estão mais para comuns do que
frutos estragados.
Como esperar de um país
um
desenvolvimento
que seja concreto se
não temos profissionais que voltam para
gerar novos profissionais? E mesmo que
tenhamos alguns corajosos, se esses são mortos
pela falta de consideração da sociedade, do Estado (o
famigerado Estado,
culpado de tudo) e
até deles mesmos?
Certamente que chegaremos na menopausa da
evolução. Sejamos mais como
os japoneses... Afinal, minha privada
fica gelada com o inverno.

Vítor Lucena (60)

Dicas de Veterano: Semiologia

• Agulhas estéreis descartáveis
• Lupa
• Conjunto de odores para exame do
primeiro par craniano
• Luvas de procedimentos
• Mascara n95
• Álcool 70% em gel
Quanto à metodologia de estudo, acredito que cada um deve se conhecer bem
para decidir o que funciona melhor. Está
na hora de você parar de ficar se enganando e assumir a responsabilidade pelo seu
aprendizado! Se você aprende bem em aulas, frequente todas; se você aprende quando anota, mantenha um caderno impecável; se você é do tipo autodidata, devore o
máximo de livros que conseguir. Estabeleça
um plano de estudo, metas de aprendizado e testes auto-diagnósticos para saber se
elas estão sendo cumpridas. A palavra aqui
é “sinceridade”. Se você continuar fingindo
que aprende e achando que suas notas conquistadas uma madrugada antes da prova
refletem o conteúdo aprendido, você vai
sofrer para repor o prejuízo no futuro!
Eu recomendo que vocês aproveitem o período da tarde para ir ao hospital e ver o máximo de doentes possíveis.
Como no período da tarde os médicos
que ficam no hospital estão bem menos
atarefados, é fácil conseguir alguém que
te ensine aquela parte do exame que você
tinha dúvidas ou te mostre casos interessantes. A grande dica é matar as aulas de
Patologia Geral, Microbiologia e Parasitologia para aproveitar ao máximo seu

tempo (lembrando que essas dicas valem
para aqueles que, como eu, têm dificuldade de concentração em aulas expositivas!). Ainda, eu achava interessante ir ao
hospital no final de semana, mas se você
o fizer, prefira o período da manhã, pois
nos outros períodos os médicos são menos propensos a te auxiliar.
Com o material adequado e uma boa
metodologia de estudo, você só precisa
de um bom professor para deslanchar!
No entanto, se você é da turma B, sofrerá
com a escassez de bons professores (dá
pra contar nos dedos da mão direita do
Lula quantos bons professores dão aula
pra turma B). Mas não se desespere! Se
você tiver uma inclinação ao autodidatismo, aproveite para desenvolvê-la; se não
tiver, vá assistir aula com a turma A (se
alguém reclamar – mesmo que esse alguém seja o professor – persista, pois eles
podem chiar o quanto quiserem, mas não
podem te tirar dali à força!).
Se você seguir as dicas de materiais,
métodos e professores, não precisará de
mais nada para se dar bem nas provas!
Assim, não vou ficar esmiuçando dicas
de como se dar bem nas avaliações.
Ao final do curso de semiologia, existe o período de integração com a clínica
médica. Ele é excelente para você praticar o exame físico completo e tirar quaisquer dúvidas que ainda tiver.
Espero que possam aproveitar essas
dicas!
Bruno Viana (58)

O que vilões de histórias em quadrinhos e professores de ensino superior
têm em comum? Podem fazer o que quiserem, correto? Errado! Os vilões de HQ
sempre têm heróis à cola tentando pará-los. Já os professores universitários...
No Japão, o único profissional que não
precisa se curvar diante do imperador é o
professor. Será por quê? Digo, os japoneses
são meio estranhos, com todos os seus animes, robôs, espadas e fetiches por privadas...
Mas estão admiravelmente corretos quanto
aos professores. Esses são a base de qualquer sociedade que se preze por organizada
e evoluída. Sem a instituição que ensina não
há desenvolvimento, por definição.
Quantos professores são necessários
para se trocar uma lâmpada? Essencialmente, nenhum. Qualquer pessoa consegue desatarraxar ou atarraxar um bulbo. Agora que profissionais conseguem
transformar toda uma geração de seres

Alunos de medicina no I Encontro de Capacitação em Extensão Universitária (ECExU), que aconteceu esse ano em Florianópolis

A

ntes de abordar sobre esses temas,
faz-se necessário conceituar alguns pontos. Entende-se a extensão universitária como um imenso conjunto de práticas que buscam transladar as
ações da Universidade para além de seus
muros, alcançando a sociedade na qual
está inserida. Todavia, pelas divergências
internas, esse conjunto de práticas pode
ser organizado em quatro dimensões. São
elas: assistencialista / altruísta; mercantilista / tecnicista / empresarial; acadêmica /
informativa e dialógica / conscientizadora
/ de desenvolvimento integral. Vamos definir cada uma delas adiante.
As práticas assistencialistas ou altruístas concebem a extensão universitária
como ações desprovidas de interesses dos
acadêmicos para com populações marginalizadas. A academia deve atuar junto
às pessoas carentes para atender suas necessidades imediatas e melhorar sua qualidade de vida durante o período da ação.
Isto significa que a partir do momento
em que a Universidade se exime de tal
atividade, o estado de saúde / educação
/ qualidade de vida da população volta a
ser o que era antes da inserção dos acadêmicos. Como se pode ver, esse tipo de
prática tem o saber científico como soberano, desconsiderando qualquer con-

tribuição e se sobrepondo totalmente ao
saber popular. São exemplos dessas atividades: brigadas de saúde, consultórios
jurídicos e capacitações de populações
vulneráveis.
É mercantilista, tecnicista ou empresarial a prática extensionista que entende
que a Universidade deve produzir serviços para atender aos interesses das empresas, recebendo, em troca, benefícios
econômicos. Essa mercantilização da
Universidade leva à perda do seu sentido
social e ao desvio da produção acadêmica
da formação e empoderamento de novos
profissionais. Profissionais esses comprometidos com projetos alternativos
de sociedade para a construção de um
ambiente permeado pelos conceitos de
qualidade, racionalização, produtividade,
seleção cultural e radicalização da meritocracia dentro do espaço universitário.
Essa concepção se traduz em diversas
atividades: consultorias, financiamento
de pesquisas para o desenvolvimento tecnológico, criação de pós-graduações adequadas às necessidades empresariais, etc.
Entendidas como acadêmicas ou informativas são as atividades de extensão
que refletem sobre e trabalham com os
meios através dos quais os avanços técnicos e as produções culturais da Universi-

dade podem interagir com a população.
Essas práticas também veem a academia
como detentora do “verdadeiro conhecimento”, que deve ser distribuído àqueles
que não lhe têm acesso, isto é, quem está
além dos seus muros. Este modelo, apesar
de defendido pelo Fórum de Pró-Reitores
de Extensão das Universidades Brasileira
(FORPROEX), recebe muitas críticas,
por constituir a Universidade como um
centro de poder e produtor de conhecimento que, todavia, não consulta os setores vulneráveis da sociedade e, por consequência, não atende às suas necessidades.
Já as práticas consideradas dialógicas,
conscientizadoras ou de desenvolvimento integral, inspiradas pelas ideias de
Paulo Freire, perseguem a formação de
consciência, a estimulação da capacidade
de análise crítica e a ação eficaz e transformadora como geradoras de uma participação política ativa e na constituição de
grupos de ação e trabalho mais eficientes
e afastados da burocracia institucional.
Essas atividades surgem como alternativas para inaugurar uma nova relação dos
intelectuais com a população, através do
trabalho dialógico com as comunidades,
com vistas à partilha de saberes e a conquista de autonomia e emancipação pelas
classes populares. O ponto de partida é

o saber anterior das pessoas e, através de
trabalhos de conscientização e formação política, busca-se concretizar ações
em resposta aos problemas sociais. Esse
movimento veio consolidar a teoria e a
metodologia do que hoje conhecemos
como Educação Popular, e é dentro dessa
dimensão que visualizamos as práticas de
Extensão Popular. Segundo João Francisco de Melo Neto, a extensão popular
utiliza a EP como eixo teórico-metodológico, possibilitando uma extensão capaz de priorizar o diálogo, a autonomia,
a troca de experiências, a valorização do
saber e a amorosidade, fazendo a universidade se sentir sociedade.
A CExU reconhece as diversas dimensões da extensão universitária, mas
acredita e defende a extensão dialógica /
popular como principal meio para propiciar a formação de consciência e incitar
o espírito de luta e transformação social
dentro de cada indivíduo, empoderando-o e permitindo que se levante contra
tudo aquilo que o oprime e o afasta da
sua utopia, isto é, do projeto alternativo
de sociedade que ele busca alcançar.
Arthur Fernandes
Medicina-UFC (Universidade Federal do Ceará), Campus Cariri.
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Se você é um calouro ávido pelo conhecimento dos sinais e sintomas que levam ao diagnóstico clínico das mais diversas condições e enfermidades, está lendo o
artigo certo! O objetivo aqui é desmistificar os conceitos e metodologias de estudo
referentes a essa matéria tão ansiosamente
aguardada pelos alunos do ciclo básico.
Primeiramente, vamos ao material necessário! Muita gente se pergunta o que
deve comprar e de que marca. Na prática,
isso depende de você e de seu orçamento.
Bons alunos passaram na semiologia sem
comprar nada! Simplesmente pediam
emprestado dos outros os materiais no dia
da prova e durante as visitas de enfermaria. Eu, por outro lado, já decidi comprar
os materiais que me acompanharão por
boa parte da minha vida e por isso montei
uma valise médica completa e com materiais de marcas confiáveis. De um modo
geral, a maioria dos alunos compra um
estetoscópio Littman do modelo mais bá-

sico e um esfigmomanômetro Tycos.
Qual o seu objetivo? Não comprar
nada e poupar uns trocados para ir no
PraiaMed, comprar o básico e avaliar a
necessidade de outros materiais futuramente ou montar uma valise completa
para já ir praticando ao máximo a semiotécnica da observação clínica? Não existe
opção certa e opção errada! Para quem
quiser seguir meus passos, aí vão os materiais que comprei:
• Estetoscópio Littman Cardiology III
• Oftalmoscópio Welch Allyn
• Otoscópio Heine
• Esfigmomanômetro Tycos
• Espéculo nasal
• Martelo neurológico
• Diapasão 256Hz
• Algodão
• Termômetro
• Fita métrica
• Abaixadores de língua
• Lanterna
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Sobre Avaliação na Escola Médica
e a Pseudoavaliação do CREMESP
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simples submissão do estudante ao exame e que AINDA não está relacionado
às notas obtidas pelos participantes.
O argumento sustentador desse
exame é de que essa é uma medida em
defesa da população, privando de que
seja exposta aos desserviços do profissional incompetente e assegurando de
que estará em boas mãos graças a uma
pretensa prova (teórica) que garantirá
que os nela aprovados são efetivamente
médicos hábeis. Mas as perguntas permanecem: teria um exame teórico como
esse a habilidade de avaliar realmente
a competência do médico? A quem um
resultado como esse interessaria? Pode-
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ria esse argumento validar a explosão
de escolas médicas que assistimos no
país sob o argumento de que não importa quantos “bacharéis em medicina”
teremos e em que condições estudaram,
ao final temos um exame que garante a
qualidade dos médicos ingressantes no
mercado? A exemplo do que hoje acontece com os cursos de direito e o exame
de ordem da OAB, serviria esse exame
como um exame de ordem que indiretamente poderia justificar a abertura
desenfreada das escolas caça-níqueis
de medicina? Serviria esse exame para
lavar a imagem das péssimas políticas
públicas em educação em saúde, parti-

Assunto sobre o qual se debruçam importantes pesquisadores e instituições acreditadas, mesmo aquelas restritas ao âmbito
do ensino médico, tais como o próprio Conselho Federal de Medicina (CFM), além da Associação Brasileira de Educação
Médica (ABEM), em múltiplos projetos desenvolvidos tais como a Comissão Interinstitucional de Avaliação das Escolas
Médicas (CINAEM), o Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área da Saúde (FNEPAS), o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), em parceria com o governo e outras instituições, a avaliação no
ensino médico é um tema difícil, que se tem de pouco compreendido, tão mais talvez se tenha de supervalorizado e a respeito
do qual aquilo do que já se sabe quase nada é praticado.

A

pesar do temor (e terror) que
nos inspira, o modelo de avaliação que hoje temos e a que fomos submetidos desde a formação básica na infância permanece consenso entre
as instituições e especialistas do assunto
que deveras a avaliação é um instrumento necessário. Isso mesmo. É a avaliação
que permite ao estudante (todavia não
só ao estudante...) conhecer suas deficiências, diagnosticar que conhecimentos,
atitudes e habilidades ainda não foram
apreendidos, bem como depreender que
forma isso se coloca como um entrave
ao seguimento da sua formação e ao seu
projeto de um dia se tornar um profissional médico.
Instrumento importante e indispensável, a avaliação na ótica dos estudiosos e de instituições acreditadas é vista
como um processo de sinalização que
se coloca na linha do tempo do processo formador na figura de um divisor de
águas, demarcando níveis e confirmando conquistas, e dessa forma sinalizando ao discente que atitudes devem ser
tomadas, abandonadas ou sustentadas
no seu caminho de formação. Numa
observação simples, para um texto curto e desta envergadura fica clara minha
intenção com estas linhas: de demonstrar que uma avaliação realmente séria
segundo os melhores parâmetros que

dispomos atualmente (não apenas como
minha opinião, mas como consenso entre especialistas) deve ser uma avaliação
de características, contínua ou seriada,
inteligente, abrangente e eficiente, bem
como não ter um caráter punitivo e de
resultado irremediável, uma vez que a
intenção da avaliação é a correção das
atitudes e a integração com o processo
formador.
Entretanto, também é importante
dizer que a avaliação não deve ser entendida (muito menos utilizada) como
instrumento de correção dos problemas estruturais da educação médica.
A avaliação diagnostica os problemas e
isso num amplo espectro, uma vez que
a avaliação não é apenas do aluno. Ela
também demonstra o problema do docente na educação médica, o problema
da escola médica em si, bem como das
políticas públicas de formação em saúde
(ou seja, a “nota” do aluno, também é, ao
mesmo tempo e por um outro parâmetro,
a “nota” do professor, da escola médica tal
e tal, bem como da senhora presidente
Dilma e seus antecessores). Ela fornece
dados que subsidiam aquelas que são as
atitudes que efetivamente têm o poder de
transformar: investimento em tecnologia
e cenários de prática, formação adequada
e continuada do docente, adequação dos
currículos.

E é dentro de um cenário tão com- mos, ao final corrigiremos tudo”. É sobre
plexo e num nível de problemática tão um argumento dessa ordem e natureza
heterogêneo e deplorável da educação que assistimos hoje neste país, iniciativas
médica que muitas vezes assistimos a como a do CREMESP, o qual estabeleavaliação ser defenceu, à revelia do que
pensam as autoridida e apresentada
“a avaliação não deve
dades e instituições
à população como
ser entendida (muito
medida de seguranrespeitadas no que
menos utilizada)
ça da formação dos
se refere ao assunto
como
instrumento
médicos e como
avaliação, instituir
de correção dos
um exame ao final
garantia de bom
sucesso do procesda graduação vincuproblemas estruturais
lado à obtenção do
so educativo. Uma
da educação médica”.
extrapolação do poregistro profissiotencial de uma ferramenta importante, nal. Às pobres almas assombradas com
mas que não deve nunca ser supervalo- tal iniciativa, o CREMESP oferece o
rizada. Como numa perspectiva de “não calmante dizendo que o registro ainda
importa quantos e quais problemas te- (repito, AINDA) permanece vinculado à

Recém-formados de medicina de Ribeirão Preto com faixas contra o exame do Cremesp

Conselho das Ligas Acadêmicas
da Faculdade de Medicina da UFG
Está em processo de criação na Faculdade de Medicina da UFG (FMUFG), um Conselho de Ligas Acadêmicas
(CONLIG). Ele será constituído pelos
próprios discentes da Faculdade, mais
um coordenador docente, compondo a
Diretoria do CONLIG e seus membros.
Com isso, cada liga acadêmica filiada ao
conselho terá direito a voz e voto sobre
as decisões tomadas nas reuniões e assembleias.
Toda liga acadêmica, por finalidade, deve contemplar as áreas de ensino,
pesquisa e extensão. Portanto, a liga
deve promover, entre a universidade e a
sociedade, a interação de saberes. Deve

procurar, nesse processo, socializar a
cultura e o conhecimento dos acadêmicos e, ao mesmo tempo, enriquecer-se
com as experiências extra-acadêmicas.
Sabe-se, no entanto, que a maioria das
ligas não cumpre sua finalidade, ora
pendendo para o ensino, ora para a pesquisa, em detrimento das atividades de
extensão, que é a área que deveria ser
mais atentada. É na urgência de corrigir essa situação que o CONLIG está
sendo criado.
Tal conselho terá o importantíssimo
papel de fiscalizar e potencializar as atividades das ligas acadêmicas da FMUFG, com atuações que variam de:
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cularmente a educação médica, vendendo à população a falsa imagem de segurança dos serviços prestados? Aonde
um exame dessa ordem coloca o Brasil
dentro do que defendem os especialistas no assunto sobre a educação? Onde
estaria no país a instauração e consolidação da avaliação continuada, seriada,
cognitiva, atitudinal e que permitisse
a correção dos problemas da formação
em tempo hábil?
Que interesses e a quem uma iniciativa dessas se alinha? Seria esse mesmo
o caminho? O que dizer de testes como
o teste do progresso, realizado por escolas como a Unicamp, FMRP-USP,
UEL, Famema e outras as quais realizam provas seriadas aplicadas durante
a graduação do aluno, sendo neles avaliada a aquisição cumulativa de competências esperadas dos alunos? Por que
não avaliar seriadamente e de forma a
permitir intervenções precoces? Caso
um exame desse mostre que o aluno
tem ao final do 6º ano deficiências graves em conceitos e atitudes básicas, não
deveria se propor a condenar a escola
médica que o permitiu chegar até o fim
com essas deficiências muito antes de
se propor a penalizar apenas o aluno e
em tempo irremediável? Ainda um outro ponto: seria da competência de um
Conselho Profissional avaliar o recém-formado? Seria essa mesmo sua função? Não estaria esse Conselho ultrapassando seus limites e incorporando
obrigações que são primariamente do
MEC e das escolas médicas?

Aparentemente, este meu texto pode
soar exagerado uma vez que não há
AINDA a vinculação do registro às notas. Todavia, está claro que essa é a evolução final de um processo em pequenas
doses, onde o CREMESP exerce sua
força política de forma devagar de forma
a não suscitar resistência de entidades e
grupos e que podem minar seu real plano e intenção. A prova disso é o que foi
divulgado ainda esta semana no dia 04
de dezembro de 2012 na Folha de São
Paulo aonde é possível ler na reportagem
intitulada “Cremesp barra registro de
médicos que boicotaram exame” que o
CREMESP, à revelia de seu próprio edital (!!) irá boicotar o registro dos alunos
que responderam ao exame marcando a
letra “B” de “boicote” em todas as questões do exame, havendo nela declarações
do presidente do CREMESP de que eles
(os estudantes) “precisam crescer”.
Pra encerrar um texto que já não está
pequeno, fica a pergunta: não seria esse
senhor e o Conselho Regional os que
teriam crescido demais, muito além dos
que dizem os especialistas do assunto,
as instituições competentes deste país e
seus órgãos reguladores? São mesmo os
estudantes os infantis que não crescem
ou o CREMESP que atualmente padece de gigantismo e megalomania?

1. Avaliar e controlar a fundação de ligas acadêmicas na FMUFG, havendo
necessidade de aprovação do conselho
para a liga ser criada;
2. Fiscalizar o cumprimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão por
cada liga filiada, definindo pontuação
padrão para cada quesito, para a liga
ser considerada ativa e poder continuar em funcionamento;
3. Controlar a emissão de certificados
das ligas;
4. Fiscalizar as atividades financeiras das
ligas;
5. Incentivar cursos, conferências, simpósios, jornadas, encontros e outros
eventos de maneira integrada, de tal
forma que cada Liga componente do
CONLIG poderá contribuir para enriquecer as atividades;

Vale ressaltar ainda que para uma liga
da FMUFG estar em atividade, com direito de emitir certificados, admitir novos membros, realizar cursos introdutórios, obrigatoriamente, ela deverá estar
vinculada ao CONLIG. E para que este
último aconteça, ela deve estar de acordo
com as normas do Conselho. A iniciativa
promete uma grande melhoria da qualidade das ligas acadêmicas da FMUFG, o
que será positivo para a faculdade e, principalmente, para a comunidade.
A implantação do CONLIG está prevista para o primeiro semestre de 2013 e
as ligas acadêmicas existentes na FMUFG
terão um prazo, a ser definido pelo Conselho, para se adequarem às novas normas.
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