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Além de incentivar médicos recém-formados 
com bolsa remunerada, bonifi cação na prova de 

residência e especialização por meio do Programa 

Solução 
para a saúde pública brasileira

de Valorização da Atenção 
Básica (Provab), governo federal 

quer importar médicos 
estrangeiros – 

os primeiros 
6.000 vêm 

de Cuba –para 
atender a população 
do interior. Contrária 

às estatísticas, 
medida visa suprir a 

insufi ciência de profi ssionais.
[3 e 5

Adoecimento mental
Estudantes de Medicina são 
mais suscetíveis a transtornos 
psiquiátricos, como depressão. 
O suicídio é a segunda causa de 
morte nesse grupo populacional. 
A saúde mental está em foco. 4]

Boas-vindas
Calouro na Faculdade de 
Medicina? Tudo o que você 
precisa saber para se aventurar e 
“sobreviver” ao primeiro ano. 10]

Ligações perigosas
A corrupção também está na 
Medicina. Veja como a parceria 
entre médicos e indústrias 
farmacêuticas pode prejudicar os 
pacientes e a ciência. 2]

Prevenção cardíaca
Liga de Cardiologia leva 
inúmeros serviços à população. 
Saúde do coração e estímulo ao 
esporte baseiam as campanhas e 
eventos. 7]

Centro Acadêmico
Nova gestão trabalha em prol dos 
direitos estudantis. Confi ra o que 
já foi feito e a prestação de contas 
do primeiro trimestre. 2 e 6]
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Jamie Randall, vivido por Jake Gyllenhaal, 
é um cara que não recebe portas fechadas 

para seus interesses. Bonito e dono de uma 
lábia invejável, o personagem principal de O 
Amor e Outras Drogas sempre usou seus do-
tes para alcançar facilmente o sexo oposto. 
Até que, certo dia, encontra duas grandes 
dificuldades em sua vida: uma mulher dife-
rente, Maggie Murdock (Anne Hathaway), 
e a sonhada alavancada profissional no 
ramo de vendas da indústria farmacêutica, 
na qual atua como vendedor-representante 
da empresa Pfizer. A trama gira ao redor da 
primeira dificuldade, para solucionar a se-
gunda, Jamie usa todo seu charme e os clás-
sicos subterfúgios da indústria farmacêuti-
ca. No mais, o resto é spoiler e uma discreta 
crítica sobre a bilionária rede envolvendo 
os “patrocínios” aos médicos por empresas 
farmacêuticas, além do consumo indiscri-
minado de Viagra e Prozac. 

Saindo da ficção para a vida real, a si-
tuação não é muito diferente. No filme, Ja-
mie tenta dar aos médicos guarda-chuvas 

e canetas estampados com a logomarca da 
empresa, centenas de amostras grátis de re-
médios, além de um cheque de mil dólares 
ao famoso Doutor Knight para que o aju-
dasse na venda dos medicamentos. Fora das 
telas há um patrocínio maior e, de certa for-
ma, mais obscuro por parte das empresas: 
apoio financeiro a congressos médicos nos 
quais realizariam seus próprios simpósios e, 
principalmente, o pagamento completo da 
viagem de médicos para esses congressos. 
Sobre isso, em 2010, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e a Associação Médica 
Brasileira (AMB) realizaram junto à As-
sociação da Indústria Farmacêutica de Pes-
quisa (Interfarma) um acordo para discipli-
nar as relações entre médicos e laboratórios. 

Em um estudo clássico de 2000 no 
Jama (periódico da Associação Médica 
Americana), concluiu-se que a distribuição 
de brindes, amostras grátis e subvenções 
para viagens têm efeito sobre as atitudes 
dos médicos. Pagar uma viagem para um 
médico aumentaria entre 4,5 e 10 vezes a 
probabilidade de a empresa patrocinadora 
ter sua droga receitada. Além de, é claro, o 
fato de que todo esse cerco levaria o mé-
dico a receber maiores informações sobre 
os novos medicamentos lançados. Por isso, 
deve ser considerada a possibilidade de que 
o profissional tenha, de fato, considerado o 
remédio como sendo uma boa opção a ser 
receitada. Nesse sentido, não é de se estra-
nhar que os laboratórios norte-americanos 
dediquem cerca de 25% de seus orçamentos 
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ao Marketing e menos de 15% à Pesquisa.
Existe ainda a face antiética dessa íntima 

relação médico-farmacêutica, considerada 
punível pelo Código de Processo de Ética 
Médica. Enquadram-se o suborno de mé-
dicos e a criação, por parte de cooperativas 
médicas, de farmácias que fornecem medi-
camentos com descontos a associados, cujo 
único intuito seria o de angariar clientela 
para os planos de saúde. O artigo 16, alínea 
“c”, do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro 
de 1932, com redação dada pelo Decreto nº 
26.747/49, disciplina que é vedado ao mé-
dico: “(...) Indicar em suas receitas determi-
nado estabelecimento farmacêutico, para as 
aviar, ou dar consulta em local contíguo a 
estabelecimento farmacêutico, em circuns-
tância que induzam, a juízo do Departa-
mento Nacional de Saúde, à existência de 
quaisquer ligação com o mesmo.”  

No fim da história, de acordo com os 
moldes das comédias românticas hollywoo-
dianas, tudo acaba bem para Jaime e Mag-
gie. O que não acaba nada bem é o fim da 
nossa história, brasileiríssima. A ausência 
de transparência na polêmica aumenta a já 
razoável corrupção médica, coloca em ris-
co a saúde dos pacientes, além de preterir 
as pesquisas por novos medicamentos ao 
patrocínio dos já inseridos no mercado. O 
resultado é uma promiscuidade médico-
-farmacêutica que, invariavelmente, acaba 
saindo do nosso bolso.

Danielly Bernardes (Turma 60)

[A distribuição de brindes, amostras 
grátis e subvenções para viagens têm 
efeito sobre as atitudes dos médicos. 
Pagar uma viagem aumentaria entre 
4,5 e 10 vezes a probabilidade de 
a empresa patrocinadora ter sua 
droga receitada. 

Reportagem
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Importação de médicos estrangeiros: 
da ilha de Fidel ao interior do Brasil

O governo da presidente Dilma 
Rouseff está negociando com pa-
íses, como Portugal e Espanha, a 

importação de médicos estrangeiros para 
trabalharem no interior do Brasil. No iní-
cio deste mês, foi veiculada a notícia de que 
6.000 médicos cubanos viriam trabalhar 
aqui. A vinda desses profissionais seria ne-
cessária para suprir a demanda em diversas 
regiões, já que o número de médicos brasi-
leiros seria insuficiente. 

Após a abertura de dezenas de escolas 
médicas nos últimos anos e a criação do 
Programa de Valorização da Atenção Bá-
sica (Provab), o governo federal tenta no-
vamente resolver a situação da saúde públi-
ca brasileira. Segundo Alexandre Padilha, 
Ministro da Saúde, a proposta inicial é que 
os médicos estrangeiros recebam um regis-
tro do CRM temporário, com validade de 
três anos, período no qual podem tentar a 
validação do diploma, além de uma bolsa 
remunerada mensal. Diante de tais circuns-
tâncias, cabe avaliar se essa medida é real-
mente eficaz para sanar os problemas do 
nosso sistema público de saúde.

Em primeiro lugar é válido discutir se o 
número de médicos no país é insuficiente 
para assistir a toda a população. De acordo 
com relatório do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), em 2010, havia 364.946 mé-
dicos para uma população de 193.252.604 
habitantes, o que correspondia a uma taxa 
de 1,9 médicos por mil habitantes. Segundo 
a projeção ‘‘Concentração de Médicos no 
Brasil em 2020’’, que compõe o estudo ‘‘De-
mografia Médica no Brasil’’, do CFM e do 
Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp), mesmo antes da 
abertura de mais 2.415 novas vagas em cur-
sos de Medicina, determinada pelo governo 

federal no ano de 2012, o Brasil atingiria 
em 2020 a razão de 2,2 médicos para cada 
mil habitantes. Além disso, entre o ano de 
2020 e o de 2028, a estimativa de médicos 
subiria de 2,20 para 2,53. De 1970 a 2011 
a população de médicos cresceu 530%, en-
quanto a população brasileira aumentou 
104%. Sem nenhuma fundamentação cien-
tífica e utilizando comparações primárias 
com taxas de médico/habitante de outros 
países, o governo federal insiste no núme-
ro de 2,5 médicos/1.000 habitantes para o 
Brasil, o que, pelas projeções do estudo, já 
seria atingido com o passar dos anos. 

O problema não está na proporção de 
médicos/habitantes e sim na distribuição 
desses profissionais no território nacional. A 
maioria se concentra nas regiões Sudeste e 
Sul, principalmente nos grandes centros ur-
banos, enquanto as populações interioranas 
continuam desassistidas, como acontece na 
região Nordeste. Os médicos não querem se 
arriscar nos municípios do interior devido 
às péssimas condições de trabalho. Muitas 
vezes, as estruturas são precárias, há falta de 
equipamentos e remédios, atrasos nos salá-
rios e o plano de carreira é insatisfatório. 

A importação de médicos estrangeiros 
é uma forma imediatista e populista do go-
verno contornar a situação atual do sistema 

de saúde no interior do país sem investir 
em soluções a longo prazo para a má dis-
tribuição de profissionais e a falta de estru-
tura da saúde em geral. Não há problema 
em médicos formados no exterior exerce-
ram legalmente a Medicina no Brasil caso 
tenham seu diploma validado e certificado 
de proficiência na língua local, como ocorre 
nos EUA. A polêmica se justifica pois sem 
consultar qualquer órgão representativo 
da classe médica, como o CFM, a Fenam 
e a ABM, o governo federal decretou que 
os médicos vindos de Cuba não precisam 
passar pelo Revalida – prova de revalidação 
do diploma que reprova grande parte dos 
participantes – nem tirar o certificado de 
proficiência na língua portuguesa. Assim, o 
governo coloca em risco a população mais 
humilde que depende do sistema público de 
saúde. Muitas vezes, a formação no exterior 
é insuficiente, a grade curricular é diferente 
das escolas médicas nacionais e não focam o 
estudo de doenças endêmicas presentes no 
Brasil, além do próprio SUS. 

Não se pode desacreditar o sistema de 
saúde cubano que é reconhecido mundial-
mente, entretanto isso não quer dizer que os 
médicos formados nesse país tenham boa 
formação. Em Cuba, formam-se todos os 
anos milhares de médicos de diversos países 

da América Latina, África e Ásia, 
inclusive do Brasil. Muitos estu-
dantes brasileiros são enviados pelo 
governo federal para fazerem gra-
duação na ilha de Fidel. A exemplo 
de tantos estudantes brasileiros que 
fazem Medicina em outros países 
da América Latina, como Bolívia 
e Argentina, a maioria dos que 
estão em Cuba não cnseguiram 
ingressar em uma escola médica 

nacional. Recentemente, o Paraguai rejeitou 
a entrada de médicos cubanos em seu país 
com o argumento de que eles possuem for-
mação medíocre. Segundo Aníbal Filartiga, 
reitor da Faculdade de Medicina Nacional 
do Paraguai, os médicos cubanos têm habi-
lidades e conhecimentos de licenciatura em 
enfermagem.  

Além disso, essa proposta de impor-
tar médicos estrangeiros, especialmente os 
cubanos, não passa de uma estratégia do 
governo federal para manipular as popula-
ções mais carentes em prol do Partido dos 
Trabalhadores (PT), como aconteceu na 
Venezuela com o governo de Hugo Chávez.

O governo federal insiste em políticas 
populistas e imediatistas, como a criação 
de novas escolas médicas sem qualidade, 
distribuição de médicos recém-formados e 
inexperientes para trabalhar no interior de-
sestruturado do país em troca de bonificação 
na prova de residência médica e, agora, a im-
portação de médicos estrangeiros sem qual-
quer tipo validação do diploma. Essas medi-
das não são eficazes e o sistema público de 
saúde nunca será satisfatório caso não haja 
mais investimentos e valorização dos profis-
sionais formados no território nacional. 

É fácil para nossos políticos sorrirem das 
janelas dos hospitais Sírio-Libanes e Albert 
Einstein enquanto a população humilde 
sofre com a dependência do SUS e, como 
querem nossos governantes, tendo consul-
tas em espanhol com os médicos cubanos. 
Se querem trabalhar em nosso país traba-
lhem, mas que seja de forma legal e com 
diploma revalidado. A luta pela manuten-
ção do Revalida é essencial para evitar mais 
calamidades na saúde brasileira.

Thalles Braga (Turma 59)

Governo federal quer trazer profissionais formados no exterior para suprir a demanda por aqui. seGundo a proposta, 6.000 
cubanos devem ser os primeiros a cheGarem sem precisar revalidar o diploma e comprovar proficiência na línGua portuGuesa

Artigo de Opinião
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Quando foi a última vez em que 
você viu um estudante de Me-
dicina se queixar de estresse ou 

cansaço excessivo? Bom, isso não é raro de 
se ver caso você conviva com essas pessoas, 
mas também não deixa de ser preocupante.

Estudos científicos mostram alta pre-
valência de desordens psíquicas em estu-
dantes de Medicina, maior que na popula-
ção geral. No Brasil, diversas universidades 
avaliaram a saúde mental de seus estudan-
tes em relação aos transtornos mentais co-
muns e ao transtorno depressivo maior.

Os transtornos mentais comuns ou 
transtornos psiquiátricos menores são me-
nos graves e mais frequentes. Os sintomas 
incluem esquecimento, dificuldade na con-
centração e tomada de decisões, insônia, 
irritabilidade e fadiga, além de queixas so-
máticas (cefaleia, falta de apetite, tremores, 
má digestão, entre outros). A prevalência 
desses transtornos em estudantes de Me-
dicina foi de 31,7% na Universidade Fede-
ral de Santa Maria, 22,19% na Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, 29,6% 
na Universidade Federal da Bahia, 42,6% 
na Universidade Federal de Pernambuco, 
44,7% na Universidade Estadual Paulista 
de Botucatu e 37,1% na Universidade Fe-
deral do Espírito Santo.¹ 

Já o transtorno depressivo maior é ca-
racterizado por humor deprimido, falta de 
prazer, retraimento social, desmotivação, 
pouca tolerância à frustração e sinais ve-
getativos (perda de libido, perda de peso e 
anorexia, ganho de peso e fome excessiva, 
fadiga, menstruação anormal e alterações 
de sono). Um dos estudos mais relevantes 
foi o realizado na Faculdade de Ciências 
Médicas de Minas Gerais que encontrou 
prevalência desse transtorno em 8,9% dos 
seus estudantes de Medicina.² 

Na Universidade Federal de Goiás, um 
estudo de 2006 revelou que 7,3% dos futu-
ros médicos apresentavam sintomas mo-
derados a graves de depressão. A pesquisa 
mostrou ainda maior percentual de mu-
lheres com sintomas depressivos – 33,5% 
contra 19% de homens – como apontaram  

outros estudos e a população geral. Outro 
dado importante foi o de que 7,9% dos en-
trevistados já pensaram em se matar.³

Boa parte dos próprios estudantes de 
Medicina não sabem, mas o suicídio é a 
segunda causa de mortalidade dessa popu-
lação, atrás apenas dos acidentes. Alunos 
com maior desempenho acadêmico são os 
de mais alto risco para esse problema.⁴

Se esses transtornos são tão prevalentes 
nessa população, o que há de comum entre 
esses estudantes que o fazem sofrer tanto? 
Em primeiro lugar, pode-se associar esses 
elevados índices de doenças mentais com 
a definição de ‘‘ser tanatolítico’’. O desejo 
universal de imortalidade promove a ide-
alização de um ser onipotente capaz de 
retardar, deter ou mesmo anular a ameaça 
de morte. A esse ser idealizado chamou-
-se de ‘‘ser tanatolítico’’ e ao conjunto de 
ações mágicas atribuídas a ele, de ‘‘comple-
xo tanatolítico’’. O estudante de Medicina 
e o médico podem fazer uma identificação 
total entre o seu eu e o ‘‘ser tanatolítico’’, 
assumindo compromissos onipotentes. As-
sim, desenvolvem sentimentos de culpa 
por fracasso de onipotência (limites da re-
alidade) que favorecem o aparecimento de 
quadros depressivos e de suicídio.⁵ 

Além da quebra de onipotência, diversos 
estudiosos tem considerado a competição 
no processo de seleção, a sobrecarga de co-
nhecimentos, a dificuldade de administrar 
os tempos de estudo e lazer, individualismo, 
responsabilidade e expectativas sociais do 
papel do médico como alguns dos fatores 
estressores que prejudicam a saúde mental 
do estudante de Medicina. Além disso, há o 
contato com a morte e inúmeros processos 
patológicos, o exame físico em um paciente 
e o medo de adquirir doenças⁶.

Algumas características do estudante 
que escolhe a carreira médica também po-
dem contribuir com sua suscetibilidade ou 
resistência aos fatores estressores do curso. 
Um estudo realizado com calouros no pri-
meiro semestre de graduação demonstrou 
que os mais suscetíveis ao estresse demo-
ravam para fazer amizades, tinham um 

suporte inapropriado dos familiares, ten-
dência de brigar, namoro firme e ‘‘perso-
nalidade vulnerável’’. Já os mais resistentes 
tiveram uma infância com muitos cuida-
dos, raramente tinham namorados (as), 
mostraram pequena tendência para brigas 
e tinham personalidade ‘‘adaptativa’’.⁷

As causas dos transtornos mentais nes-
ses estudantes são diversas, mas as consequ-
ências acadêmicas se reduzem a baixo ren-
dimento, reprovação em disciplinas, atraso 
na formação e até mesmo desligamento 
do curso. Além disso, o aumento do uso de 
drogas ilícitas tem se tornado frequente. 

O que os estudantes de Medicina po-
deriam fazer para contornar ou mesmo 
evitar seu adoecimento mental? A respos-
ta pode estar em um estudo realizado em 
2006 com alunos da Universidade Federal 
de Santa Catarina que revelou as princi-
pais estratégias para enfrentar o estresse do 
curso médico. Dentre elas, estão a valori-
zação dos relacionamentos interpessoais; 
a busca de maior equilíbrio entre lazer e 
estudo; a reserva de tempo para praticar 
atividade física, cuidar da alimentação e 
da saúde e dormir; trabalhar a própria per-
sonalidade para a aprender a lidar com o 
estresse e procurar apoio psicológico.⁸

O bom humor também pode ser uma 
forma de contornar o estresse. Em 1994, 
um estudo norte-americano avaliou, siste-
maticamente, estratégias para regular o hu-
mor. Dentre as categorias avaliadas, o mé-
todo mais efetivo foi o exercício físico. Os 
meios menos satisfatórios para diminuir o 
mau humor foram ficar sozinho e evitar a 
pessoa ou coisa que o causava.

Além da participação do estudante na 
luta entre saúde e doença, as escolas médi-
cas também precisam se mobilizar o quan-
to antes para fornecer os subsídios neces-
sários para um curso de Medicina mais 
saudável. Há a necessidade de se criar es-
paços para que todo estudante possa refle-
tir sobre suas angústias vivenciadas no dia 
a dia e discutí-las. Também é importante 
que as escolas ofereçam suporte psicológi-
co e pedagógico aos que não conseguem 
lidar adequadamente com essas situações. 

É preciso atentar à saúde mental dos 
futuros médicos de nosso país, pois como 
ressalta Jung: ‘‘somente se o médico souber 
lidar com ele mesmo e com seus próprios 
problemas ele será capaz de ensinar o pa-
ciente a fazer o mesmo’’. 

Thalles Braga (Turma 59)

O adoecimento mental do estudante de Medicina
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Ser ou não ser, eis a questão: será mais 
nobre/ Em nosso espírito sofrer pedras 
e flechas/ Com que a Fortuna, enfure-

cida, nos alveja,/ Ou insurgir-nos contra um 
mar de provações”. Esse é um trecho de “A 
tragédia de Hamlet”, de William Shakespe-
are.Tragédia. Seria a melhor definição para 
a atual situação da saúde no Brasil? Calma, a 
Dilma vem aí com mais soluções milagrosas. 
“Tendo médico próximo à minha casa, me 
sinto mais tranquila em morar na periferia”, 
diz Maria de Oliveira, de Paraisópolis (SP), 
em propaganda do Governo Federal.

O Sistema Único de Saúde (SUS) se 
divide em níveis de complexidade de aten-
ção em saúde: primária ou básica, secun-
dária, terciária e quaternária. O alicerce da 
estrutura é a atenção básica, executada por 
equipes multiprofissionais (agentes de saú-
de, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
psicólogos, assistentes sociais, dentistas, 
médicos) das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s) ou Estratégia de Saúde da Famí-
lia (ESF). A ação do SUS é voltada para 
Promover Saúde, Prevenir Doenças e Rea-
bilitar Doentes. A Atenção Básica tem que 
ser onipresente e equânime, logo deve haver 
equipes de Saúde da Família onde existirem 
famílias e atenção desigual para desiguais. 
Para isso, o SUS está presente nos rincões 
deste país, pelo menos na lei.

Muito tem se falado sobre “os que mor-
rem no Brasil pela falta de médicos”. Já faz 
tempo em que a Medicina não é só feita por 
receita médica e ausculta. A visão curandei-
ra e sacerdotal do médico está defasada. Tal-
vez a Medicina que eu conheço, cá no meu 
conhecimento calouro, mais se aproxima da 
frase de Hipócrates: “Curar algumas vezes, 
aliviar muitas vezes, consolar sempre”. Vi-
vemos a era do conceito amplo de saúde – 
“um completo bem estar biopsicossocial” –, 
como definem as Nações Unidas. E a quem 
o poder executivo quer salvar?

Para solucionar a crise, o Governo Fede-
ral criou, em 2011, o Programa de Valoriza-

ção da Atenção Básica (Provab). Valorizar ou 
desvalorizar, eis a questão! Consiste em levar 
médicos para o interior do Brasil com incen-
tivos, como: pontuação adicional na prova de 
residência após o tempo de serviços presta-
dos e abatimento no Fies, financiamento do 
governo para a graduação.

Caro morador das periferias brasileiras, 
fique tranquilo, pois o médico está chegan-
do na sua região e você será VALORIZA-
DO! Sim, porque dos atores desse jogo, a 
grande questão é: a quem se dá valor?  Será 
que os que “morrem no Brasil por falta 
de médicos” necessitam simplesmente da 
Atenção Básica? Serão valorizados pela re-
messa de médicos curandeiros e conscien-
tes da importância da Atenção Básica para 
pontuar na prova de residência ou abater 
seu financiamento milionário? Ou quem 
sabe, por outro lado, valoriza-se o médico.

Nós, estudantes de Medicina, somos 
“adestrados” desde o início da graduação 
sobre a importância do SUS, seu histórico 
de lutas e conquistas e a real importância da 
sua atenção integral, em aulas didaticamente 
maçantes muitas vezes não valorizadas pelos 
alunos. Somos formados médicos generalis-
tas e para isso exerceríamos a nossa clínica 
em USF’s bem estruturadas ao lado de uma 
equipe multiprofissional. Sem falar na BOA 
REMUNERAÇÃO, porque após 6 anos 
sem trabalhar em um estágio remunerado 
ou dependendo de uma bolsa científica do 
Cnpq, médico também merece salário dig-
no, PLANO DE CARREIRA ESTRU-
TURADO que o INCENTIVE a exercer 
a boa Medicina onde quer que vá. Veja bem, 
não queremos ser melhor ou mais remune-
rados, mas que seja de maneira JUSTA com 
piso salarial e plano de carreira como manda 
o figurino. Talvez o grande valor esteja sen-
do dado ao médico sim, porque não? 

Parece que essa proposta é mais um da-
queles contos fantásticos do poder executivo 
para salvar “os que morrem no Brasil por fal-
ta de médicos”. Há contradição no discurso. 

Não nos formamos em Asklepiós (deus da 
mitologia grega que tinha o poder de curar 
doentes, é o símbolo da Medicina), somos 
formados MÉDICOS e não temos poderes 
sobrenaturais, quer seja no grande centro ou 
na periferia. Equipes de Saúde da Família 
pouco podem fazer quando o poder político 
não investe na complexidade da assistência 
em saúde, incluindo leitos de hospitais, ma-
terial de procedimento médico, equipamen-
tos para exames, remédios e ambulâncias.

Se a Atenção Básica precisa de médicos 
GENERALISTAS, não há contradição no 
fornecimento de pontos extras na prova de 
especialização? Somos formados PROFIS-
SIONAIS de Saúde, dignos de um salário, e 
não reféns da boa vontade de prefeituras que 
pagam de R$ 622 a contratos promissores 
de fortuna rápida, em áreas em que o médi-
co talvez seja mero atestador de óbitos, dada 
a ausência de Infraestrutura.

O Provab 2013 vem com os mesmos 
pressupostos de consolidação da integração 
ensino-serviço-comunidade e de educação 
pelo trabalho, segundo o Diário Oficial, de 
10 de janeiro. Em 2012, apenas 316 das duas 
mil vagas oferecidas foram ocupadas. Essa 
edição traz mais “atrativos”: bolsa de oito mil 
reais mensais por 40 horas semanais, à revelia 
do piso salarial de R$ 19.826 instituído pela 
Federação Nacional dos Médicos (Fenam) 
e prerrogativa de cursar pós-graduação em 
Saúde da Família pela Universidade Aberta 
do Sistema Único de Saúde. 

A garantia da supervisão dos profissio-
nais envolvidos por instituições de ensino 
será mantida, mesmo com falhas decla-
radas por Geraldo Ferreira, presidente da 
Fenam. Segundo ele, mesmo com fiscaliza-
ção, a entidade recebe denúncias de que as 
prefeituras atrasam os salários ou não pa-
gam o prometido, dificultando o trabalho 
dos médicos e fazendo com que o progra-
ma não tenha o rendimento esperado.

Alexandre Padilha, Ministro da Saúde, 
alega que o Provab valoriza com bolsa fede-

ral, especialização e bonificação na prova de 
residência quem opta por se envolver mais 
com a prática – essencial na formação do 
bom médico –, em vez de se dedicar aos 
estudos para a prova de especialidade, algo 
comum nos anos finais da formação.

Manda quem pode, obedece quem tem 
juízo. O Ministro da Saúde está mandan-
do todo mundo correr para o interior, se 
vender a preço de banana e fechar os olhos 
para as péssimas condições de trabalho e 
de SAÚDE e diz que NÃO DEVEMOS 
ESTUDAR PARA A PROVA DE RE-
SIDÊNCIA. Ok, caro Ministro, trabalhe-
mos! No fim, teremos algumas moedas ou 
10% de pontuação na prova de residência e 
vivência de 12 meses (período obrigatório 
para receber as bonificações) de como não 
fazer Medicina com VALORIZAÇÃO, e a 
correr léguas da Atenção Básica, quem sabe.

Nessa história quem se VALORIZA, 
ou se SALVA é o Governo Federal, que 
vai colocar um médico em cada buraco do 
Brasil para assumir seu quase total descom-
promisso com a saúde, sua desvalorização 
dos profissionais da saúde e da população 
da periferia, que é obrigada a usar o SUS 
como única alternativa. Há esperança por 
um Brasil de uma saúde pública menos so-
frida, tanto em grandes centros, quanto na 
periferia, onde se morre por falta de exa-
mes, luvas de procedimento, soros, medica-
mento, atendimento adequado, negligência 
de médicos, gestores e governantes, inefi-
ciência das estratégias de saúde pública e 
toda a complexidade que ela envolve.

Nós, futuros médicos exercitemos a 
constante dúvida de Hamlet como uma 
pergunta existencial do “ser médico”: “Ser 
ou não ser Médico de verdade, eis a ques-
tão: será mais nobre/ Em nosso espírito so-
frer pedras e flechas/ Com que a Fortuna, 
enfurecida, nos alveja,/ Ou insurgir-nos 
contra um mar de PROVABções”. 

Ronaldo Moura (Turma 59)

Valorizar ou desvalorizar, eis a questão

“

proGrama do Governo federal valoriza médicos que topam ir para o interior do brasil em troca de bolsa remunerada, bonificação 
na prova de residência e especialização. mas depois de dois anos, ainda há controvérsias sobre os reais benefícios do provab

Artigo de Opinião
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Novo ano, nova gestão. A diretoria do 
Centro Acadêmico XXI de Abril 

(CAXXIA) de 2013 já foi eleita. Nossa 
principal proposta é o estabelecer maior 
proximidade entre o CAXXIA e o restante 
da Faculdade de Medicina da UFG. Para 
colocar em prática tal objetivo, tivemos 
que encarar alguns desafios que, aos pou-
cos estão sendo superados. 

Primeiro criamos um veículo de fácil 
comunicação entre nós e os acadêmicos: o 
grupo no facebook “Faculdade de Medici-
na UFG”. Até agora essa iniciativa tem se 
mostrado muito proveitosa. Nesse espaço, 
nossos colegas podem expor suas queixas, 
relatos e indagações. Diante das observa-
ções, tentaremos resolvê-las da melhor ma-
neira. Também utilizamos esse meio como 
forma de apresentar à FM o que temos fei-
to. É importante ressaltar que esse grupo 
é uma ideia que vai muito além da relação 
C.A.-FM. Aquele é um ambiente virtual 
criado para proporcionar a interação direta 
e fácil entre acadêmicos de diferentes tur-
mas e realidades. 

Uma das nossas primeiras atividades 
foi buscar a melhoria das condições físicas 
do dormitório dos internos na maternida-

de do HC. A diretoria do Hospital, ao to-
mar ciência da situação, nos informou que 
um ar-condicionado será instalado naque-
le quarto, devendo chegar ao HC junta-
mente com outros aparelhos já licitados e 
encomendados. Colchões novos e melho-
rias nas beliches já estão em andamento.

Esse ano decidimos solucionar um 
problema que vem desgastando nosso 
C.A. há muito tempo: a nova xérox, ins-
talada em 2011. Há mais de um ano, os 
responsáveis  não nos pagam aluguel. A 
dívida acumulada ultrapassa R$18.335. 
Logo em nossa primeira reunião, nós da 
diretoria do C.A., decidimos que não ha-
veria mais negociação com o dono da xé-
rox e ele deveria se retirar do nosso espaço. 
Tivemos uma reunião com esse indivíduo, 
levamos nosso advogado e apresentamos 
notificação extra-judicial expondo a dívi-
da e nossa intenção de retomada daquela 
área. Mesmo a par disso, eles se negaram a 
sair do espaço. Então, buscamos instâncias 
superiores para nos ajudarem. Com o forte 
apoio do Dr. José Garcia Neto (Diretor do 
HC), juntamente com a reitoria da UFG, 
com destaque ao Pró-Reitor Administra-
tivo e Financeiro, Dr. Orlando Afonso, 

estamos reavendo aquele espaço.
Outra empreitada desse ano é 

a reforma do nosso C.A., inicia-
da em março. Decidimos retirar 
as antigas divisórias que ocu-
pavam a área principal e, assim, 
substituímos duas salas mal utilizadas, que 
só acumulavam entulho, por uma ampla 
área, mais arejada, limpa e organizada para 
melhor acomodar nossos colegas acadêmi-
cos Conseguimos com a diretoria do HC, 
a nova pintura para as paredes internas. Es-
tamos buscando parcerias para a aquisição 
de alguns aparelhos, dentre eles, uma TV 
nova, um ar-condicionado potente, novas 
janelas de vidro temperado e sofás. 

Mais um plano que já esta sendo coloca-
do em prática é a criação de uma lojinha no 
CAXXIA, onde haverá diversos produtos 
destinados aos alunos da faculdade.  Com 
o auxílio da Toledo Confecções e da Talen-
tosPhoto, estamos montando uma lojinha 
bem bacana para agradar nossos colegas.

Em 2013 também iniciamos maior 
aproximação com os centros acadêmicos 
do Campus I da UFG, no Setor Univer-
sitário. Juntamente com os C.A.s das Fa-
culdades de Direito, Nutrição, Psicologia 

A nova gestão do CAXXIA

Toda quinta-feira, às 16h30, estu-
dantes se reúnem para professarem sua 
fé cristã com músicas, orações e estudos 
bíblicos. O local da reunião, presidida 
por acadêmicos de Medicina da UFG e 
PUC e aberta aos interessados, é alterna-
do entre a sede do CAXXIA e a do Cen-
tro Acadêmico Paulo Franciscantonio 
(CAPF- MED/PUC). O objetivo do 
grupo é proporcionar um momento de 
reflexão sobre o dia a dia dos estudantes 

Deus escreve certo por li-
nhas tortas? Talvez nunca sa-
beremos com certeza dos me-
andros dos desígnios divinos, 
mas nos resta ter fé. Fé que 
possa acalentar cada coração 
que se entristeceu pela morte 
de um querido colega. Fé que 
possa fortalecer cada alma em 
seguir no caminho que esco-
lhemos: salvar vidas. Fé para 

ações do centro acadêmico buscam aproximação com os estudantes da fm e incluem reforma 
da sala do c.a., criação de Grupo em rede social e restituição do espaço físico da xérox

e Enfermagem, criamos o Conselho do 
Campus I. Temos reuniões mensais para 
discutir problemas comuns e fortalecer 
nossos posicionamentos.

Gostaria de deixar aqui registrado nos-
sos agradecimentos ao Dr. José Garcia 
Neto, por todo o apoio e presteza forneci-
dos. Muitas dessas conquistas não teriam 
se tornado realidade sem o seu auxílio. 
Agradecemos também ao Dr. Rodrigo 
Toledo, dono da Toledo Confecções, por 
toda a ajuda e empenho prestado, concre-
tizando uma forte parceria conosco.

Apesar de tudo o que já foi feito, muito 
ainda tem para se fazer. Contamos com o 
seu apoio para dar seguimento a essas mu-
danças. Agradecemos a confiança em nós 
depositada e esperamos retribuir da me-
lhor maneira possível.

Thiago Costa 

(Presidente do CAXXIA/2013)

Presidente: Thiago Oliveira Costa
Vice-presidente: Pedro Augusto Gontijo Ramos
Secretário Geral: Denos Barbosa Goulart Neto
1º Secretário: Marcos Vinícius da Cunha
2ª Secretária: Michelly Mendonça Alvarenga
1º Tesoureiro: Thiago Gonçalves de Araújo
2ª Tesoureira: Nathalya Ducarmo Jordão
Orador: Riam Dornelas Ferreira

Diretoria 2013 do CAXXIA

à luz da Bíblia, buscando a comunhão 
com Deus. Você é nosso convidado!

Ronaldo Moura (Turma 59)

Grupo de oração Nota de falecimento
entender ou aceitar simplesmente. Nos-
sa faculdade chora a perda de um futuro 
médico, a perda de um colega, quiçá de 
um amigo. Nossos sentimentos à família 
e que Deus, em suas linhas tortas, nos 
conforte neste momento. Descanse em 
paz, Bruno Padilha. Continuaremos to-
dos tua missão!

Pedro Augusto Ramos 

(Vice-presidente do CAXXIA/2013)

Informes
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A Liga Acadêmica de Cardiologia e 
Cirurgia Cardiovascular da Facul-
dade de Medicina da UFG (La-

Cardio) foi fundada em 2008. É formada 
por acadêmicos e coordenada pelo Prof. Dr. 
Abrahão Afi une Neto. 

Para atingir seus objetivos (veja box), 
a LaCardio atua nos âmbitos de ensino, 
pesquisa e extensão. A Liga promove au-
las e cursos voltados para seus membros 
sobre temas gerais de Cardiologia e Ci-
rurgia Cardiovascular, ministrados por 
médicos renomados dessa área de ensino. 

Em parceria com o SAMU Goiânia, 
são oferecidas aulas teóricas relacionadas 
a emergência e urgência. Por sua vez, os 
membros da Liga que estão no 4º ano do 
curso de Medicina participam de treina-
mento prático supervisionado.

Na área de pesquisa, a LaCardio produz 
trabalhos científi cos sobre temas relevan-
tes para a área. Muitos deles resultam de 
informações coletadas junto à população, 
contribuindo para elaborar o perfi l epide-
miológico e produção de bancos de dados.

A fi m de promover a área de extensão, 
a Liga atua junto à sociedade por meio de 

campanhas educativas e preventivas, per-
mitindo levar o conhecimento acadêmico 
até a população. É prioritário para a La-
Cardio aproximar a universidade da po-
pulação, visando a integração dessas duas 
esferas e o intercâmbio do aprendizado 
acadêmico e o conhecimento popular.

Campanhas 

Nas campanhas os membros da Liga 
avaliam os fatores de risco para doenças 
cardiovasculares (DCV) e hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) presentes na po-

pulação. Também 
orientam a comu-
nidade sobre os 
riscos de tais do-
enças e explicam 
medidas simples 
para mudar hábi-
tos de vida e di-
minuir ameaças à 
saúde.

Os estudantes 
avaliam os fato-
res de risco com 

aferição da pressão arterial, pesagem, me-
dição da circunferência abdominal, cálcu-
lo do IMC, dosagem da glicemia capilar 
e, eventualmente, do colesterol. Também 
fazem uma anamnese com cada pessoa 
atendida para investigar os fatores de risco 
para DCV e HAS. Depois, ela é atendida 
e orientada acerca dos resultados da ava-
liação, riscos e mudanças no estilo de vida 
que podem diminuir o impacto das doen-
ças. Em seguida, recebe um cartão ofere-
cido pela LaCardio, em que consta tudo o 
que foi avaliado e alguns textos sobre pre-
venção e tratamento dessas doenças. 

Palestras educativas voltadas especial-
mente para a prevenção são realizadas 
em diversos locais, como UBSF, escolas e 
empresas. Em todos os eventos em que a 
Liga participa são oferecidos à população 
materiais contendo informações relevan-
tes e de fácil entendimento sobre doenças 
cardiovasculares, hipertensão arterial e 
fatores de risco.

Na maioria das vezes, a LaCardio é 
convidada por entidades, como UBSF, 
escolas, ONGs e organizadores de corri-
das para realizar campanhas ou palestras, 
por meio das quais a comunidade pode ter 
acesso aos serviços da Liga. Sempre aberta 

Ligas Acadêmicas

Cardiologia e cirurgia cardiovascular
a serviço da população goiana
lacardio promove campanhas e eventos voltados À prevenção de doenças do coração e incentivo ao esporte

Cardiologia e cirurgia cardiovascular

1Colocar os acadêmicos de Medicina em contato direto com a Cardiologia e Cirurgia 
Vascular a fi m de que entendam as proporções que essas áreas alcançam, e obtenham 

o aprendizado em diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares

2Estimular a educação da população no âmbito da Cardiologia e Cirurgia 
Cardiovascular

3Atuar na promoção de saúde, vigilância epidemiológica e elaboração de propostas 
para a melhoria da qualidade de vida dos portadores de doenças cardiovasculares e         

doenças relacionadas

Objetivos da LaCardio

a todos os convites, é dada atenção especial 
à Sociedade Goiana de Cardiologia que, 
ao longo de todo ano, promove campanhas 
em datas comemorativas, como Eu sou 12 
por 8, no Dia Nacional de Combate à Hi-
pertensão Arterial, e a campanha do Dia 
Nacional de Controle do Colesterol. Em 
2012, a LaCardio também participou do 
projeto Agita Goiás, que promoveu ativi-
dades em três fi ns de semana consecutivos 
nos maiores parques de Goiânia. 

Outra importante atuação da Liga 
ocorre no Encontro das Ligas Acadêmi-
cas (ELA), evento realizado anualmente 
por acadêmicos da FM-UFG, em que as 
diversas ligas acadêmicas da UFG e de 
outras instituições se juntam para oferecer 
seus serviços à comunidade.

A Liga também é convidada para vá-
rios eventos de incentivo ao esporte, como 
corridas e passeios ciclísticos. No ano pas-
sado, por exemplo, participou da Corrida 
para Prevenção do Cancêr de Mama e do 
Passeio Ciclístico Pedala Goiânia.

A divulgação da LaCardio geralmente 
é feita pela instituição que a convida para 
o evento. É realizada por meio de cartazes 
e redes sociais. Algumas campanhas são 
divulgadas em jornais, telejornais e rádios. 

Ainda não há eventos agendados para 
esse semestre. É importante retifi car que 
a Liga está aberta a convites.  O contato é 
lacardio@gmail.com.br.
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Membros da Liga de Cardiologia em evento de incentivo ao esporte

[Muitos dos trabalhos científi cos 
da Liga resultam de informações 
coletadas junto à população, 
contribuindo para elaborar o perfi l 
epidemiológico e produção de 
banco de dados.
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Depois de um ano infi ndável de aulas, 
incontáveis pizzas na Du’Cheff  e 

meu armário constantemente vazio, posso 
dar meu testemunho sobre o primeiro ano 
que se resume basicamente a: ACABOU!

Sensação de alívio infi nito na alma à 
parte, o gosto que fi cou é meio agridoce, 
como aquelas minhoquinhas de jujubinhas 
que tem um açucarzinho azedinho. José 
Dias que me perdoe (é o ensino médio que 
não sai de mim), só o que teve mais dimi-
nutivos que essa frase foi meu portfólio de 
Práticas Integradoras. Pra falar a verdade, 
ainda não sei bem o que é “Cecil”.

Por falar em notas, um minuto de si-
lêncio pela galera da Fisio I com a 61. É 
como tenho dito, se eu passei muito tempo 
fazendo esse texto, ele não pode ser anula-
do, não importa se não faz sentido!

Lembro-me da abertura da porta do 
ICB naquelas doces tardes quentes. Todos 
aguardando ansiosamente na suposta fi la 
(alguns desde as nove da manhã), empurra 
para frente, empurra para trás. Como era 
bom! A brisa frenética das pranchetas gli-
cerinadas... Era um momento mágico, os 
rostos estampavam apreensão. Corriam 
todos quando a porta se abria. Cotovela-
das, mochilas voando, cadeiras caindo. E 
logo na primeira prova eu entendi o termo 
“cara de paisagem”.

Depois de anos de promessas vazias e 
provas perdidas, os microscópios de His-
tologia e Embriologia foram trocados! 
Todos lindos e perfeitos, focalizando. E 
eu juro que tinha gente na minha bancada 
que fazia imersão em todas as lâminas só 
porque podiam, pra esbanjar. Mas, como 

todos sabemos, felicidade de calouro dura 
pouco. Logo na primeira semana, quebra-
ram meu regulador de intensidade de luz. 
Passei o resto do ano somente com duas 
ajustagens: queimadura de retina e meia-
-noite no Câmpus.

Mas nada é de todo ruim. Em retros-
pecto, vejo que o ponto alto do meu ano 
foi não apresentar nenhum dos seminá-
rios sorteados de “Histo” e “Embrio” ou 
de Bioquímica da Raphaela. Alguém que, 
pelo visto, não fez jus à sua fama de má! 

A melhor professora do ano, sem dúvidas.
Eu gostei do meu primeiro ano. Co-

nheci pessoas interessantes, fui no Inter-
MED, indispensável, bronzeei com o sol 
do meio-dia no 302, e reclamei da falta de 
tempo do estudante de Medicina. Como 
um calouro que não foi a pé para Trinda-
de, posso dizer: no geral, foi um ano bom. 
Afi nal, quem não gosta daquelas minho-
quinhas de jujuba?

Vitor Lucena (Turma 60)

cia. Esquisito seria se eu soubesse o que essa 
Medicina faz. Sei que ela cura, que ensina, 
doutrina, salva, mas que às vezes ela tam-
bém mata. Medicina que dá esperança, que 
pode ser tão alegre como o Pronto-Sorriso. 
Olha só! Sorrisos que invadem um espa-
ço onde a morte quase sempre visita. Dão 
esperança. Dão espaço para que a alegria 
surja antes da hora de partir. 

Bem, mas essa Medicina é compli-
cada. É maluca. Eu imagino como deve 
ser estudar isso. Por isso, eu a convido: 
venha viver a minha Medicina, onde em 
Histologia você só vai conhecer tecido da 
minha pele; em Embriologia, é... Bem... 
Essa matéria ainda não está disponível; 
em Cardiologia você vai conhecer a batida 
do meu coração; em Neurologia você vai 
acabar descobrindo que não sai da minha 
cabeça; na Pediatria perceberá que sou 

sempre criança; na Anatomia só vai co-
nhecer a anatomia do meu corpo.

Naquela tal de Bioquímica, a única 
química existente é a do meu amor por 
você; na Radiologia, vai ver que meus ossos 
tremem de paixão por você e, se por acaso 
quiser uma ressonância magnética, vai ver 
seu nome no meu coração. A única física 
da Biofísica existente é a dos nossos bei-
jos, abraços e sorrisos. Na Saúde Coletiva, 
bem, de coletivo não tem nada; na Farma-
cologia, você verá que pra mim o único 
remédio é você ao meu lado; e, por fi m, 
na Genética verá que nossos genes foram 
programados para se amarem.

Portanto, como já disse, da sua Medi-
cina nada sei. O pouco que sei é da mi-
nha Medicina.

Gustavo Martins 

O que foi meu primeiro ano

Venha para a minha Medicina
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Dessa Medicina pouco sei. São tantos 
os médicos que colocam um jaleco 

branco para esconder ternos caros fi ngin-
do que doutoram ou que inspecionam,  fa-
lam que cuidam dos teus, dos meus, dos 
nossos males que, de tantos, já perdi a con-
ta. A Histologia cuida dos tecidos, a Em-
briologia, é claro, dos embriões, os ortope-
distas, dos pés dos “hortifrutis”. Contudo, 
reafi rmo, pouco sei. Já escutei de tudo, já 
fi z de tudo, até já ajudei a fazer um mapa 
metabólico que mais parece o mapa do 
metrô da Grande São Paulo. Já ouvi nome 
de músculo que não lembro nem  sequer a 
primeira letra (imagine saber onde fi ca!).

Estranho seria se eu entendesse essa tal 
Medicina que tenta de tudo, até mesmo me 
clonar. Medicina que tenta dar mais tempo 
de vida aos idosos que os tiraram em anos 
de cigarro, anos de cerveja, anos de vivên-

mensaGem de um militar À sua namorada e futura médica “Bem, mas essa Medicina é 
complicada. É maluca. Eu imagino 
como deve ser estudar isso. Por isso, 
eu a convido: venha viver a minha 
Medicina.

“Como um calouro que não 
foi a pé para Trindade, posso dizer: 
no geral, foi um ano bom.
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Meu nome é Fernando Tristão. Nunca 
vi sobrenome tão adequado ao dono! 

Parece apelido, um adjetivo que vale como 
uma foto. Ele é o retrato do meu rosto, dos 
sorrisos raros. Ultimamente só consigo rir 
dessa coincidência no meu nome. 

Meu uniforme escolar é a maior prova 
de que a vida de um estudante que cursa o 
terceiro ano do Ensino Médio é um poço 
de angústias, lágrimas, pressões e dores de 
cabeça. No meio do peito, carrego o slogan 
do colégio: “Yes Stress”. Criativo e contem-
porâneo. O melhor é que esse termo não 
está somente nessa belíssima camiseta, é 
fácil encontrá-lo na rua, bem nos olhos das 
pessoas. Cheguei a essa conclusão após um 
dia em que se acumularam milhões de fatos 
estressantes, que roubam aos poucos  mi-
nha juventude e a de outras pessoas.

Dormi às duas horas da madrugada e 
acordei às seis. Tinha estudado até tarde, 
pois o curso que escolhi, Medicina, é muito 
disputado. Corri e esquentei a bombinha 
que bate atrás da sentença “Yes Stress” para 
poder chegar a tempo até a lata de rodas 
barulhenta que me leva à escola. A fumaça 
começou a vazar por minhas orelhas. A irri-
tação pelos 20 km/h do ônibus e o medo de 
atrasar acirraram meu cansaço. Sequer tinha 
tomado café da manhã; as horas não me 
concedem esse luxo. Contudo, estou acos-
tumado. O dia a dia é uma corrida danada. 
Seguimos apitos e alarmes para obedecer ao 

ritmo da sociedade das indústrias e do capi-
tal. Perder uma aula signifi ca perder tempo 
rumo à faculdade, à realização profi ssional, 
ao acúmulo de bens. Por isso, minha cabeça 
está sempre sintonizada aos horários, que 
são facas cravadas na mente.

Naquele dia, eu devia estudar para seis 
provas do dia seguinte, começar a ler um 
livro e fazer uma redação. Era uma formiga 
esmagada pelos elefantes do livro de Bio-
logia e pelos bloquinhos de Física. Esse 
acúmulo não era culpa minha, o problema 
é que há muita carga para estudar. Cheguei 
a programar ir ao cinema ou à academia, 
mas foi inútil, pois lembrei que minha ado-
lescência está limitada e que estou concor-
rendo a uma vaga, a um espaço no mundo. 
Não posso descansar. Não quero ir à casa 
do desespero e do terror psicológico cha-
mada de “cursinho”. Assim, meu estresse, 
meus ossos à mostra e minhas olheiras pro-
fundas são sinais positivos do trabalho ár-
duo e da luta pelo sucesso, são revelações de 
que, embora a saúde esteja esvaindo, posso 
vir a colher bons frutos profi ssionais.

Quando cheguei ao colégio, ou melhor, 
à arena de batalha, os gladiadores já esta-
vam com suas espadas em guerra. Exercí-
cios aqui, teorias acolá, tudo antes do pro-
fessor chegar. Pior foi apanhar da pressão 
dos mestres e do diretor que nos disseram 
que estudamos pouco e somos péssimos 
alunos. Depois, saíram as colocações do si-

Yes Stress
mulado. Rapidamente, a competição mos-
trou suas garras e os amiguinhos exibiram 
seus resultados. Recebi uma boa nota, mas 
não contei a ninguém. Muitos fi caram ner-
vosos por eu preferir o silêncio já que assim 
não saberiam se estavam superiores ou não.

Notei que os colegas da escola vivem se 
gabando e analisando com inveja o bom de-
sempenho alheio. Ali, a amizade verdadeira 
é rara, o sorriso e o desejo de ver o bem estar 
coletivo são tão verdadeiros quanto os den-
tes da minha avó. Todos são inimigos que 
convivem lado a lado e formam laços afeti-
vos mascarados, pois cada um está pensando 
em suas ambições próprias e se preparando 
para lutar contra os outros na guerra fi nal: 
o vestibular. Porém, eles não têm culpa por 
agirem assim. Isso porque, bem como ouvi 
em uma aula de Sociologia sobre um tal de 
Durkheim, os seres sofrem uma coerção ex-
terna, uma pressão da consciência coletiva, 
das regras e padrões da sociedade. Tais leis 
atuais são as do capitalismo e incentivam o 
consumismo, a competição e a busca pelo 
poder, riqueza e notoriedade. Desse modo, 
estar antenado a essas imposições é cansati-
vo e leva as pessoas à depressão, ao estresse, 
quando não conseguem superar os desafi os 
dessa selva mundial. Olhem só, consegui 
mais uns argumentos para minhas redações!

No fi nal do dia, disseram-me que eu era 
“nerd”, magricela e que meu tênis, além de 
parecer falso, já estava ultrapassado. Tinha 

comprado no dia anterior! Nem vou usar 
mais. Isso revela o quanto é difícil viver den-
tro de regras capitalistas. Descobri que um 
moleque queria me bater por causa de uma 
garota que cumprimentei com um sorriso, 
a um pátio de recreio de distância. O cara 
deve ser louco como muitos outros que não 
tiveram uma família controlada e nem com 
o Aurélio conseguem entender o que signi-
fi ca educação. Ele é o símbolo da violência 
e do estresse fácil da sociedade. Agora eu vi 
que levo jeito para psiquiatria.

Quando cheguei em casa, liguei a TV 
por cinco minutos enquanto comia saudá-
veis biscoitos recheados. Não pensem que 
sou irônico ao dizer “saudáveis”. Comida 
assim é boa para estudantes porque pou-
pa tempo! Com esses minutos de televisão 
ligada, consegui ter inveja de um modelo, 
irritei-me por não estar tão bem quanto 
ele, por não ter a vida e as mulheres que ele 
possui. A TV trinca os nervos. É penoso 
não atingir as belezas e comportamentos 
televisivos, artifi ciais e padronizados.

Depois estudei mais, sonhei com minha 
futura profi ssão, imaginei um mundo me-
nos individualista e mais amigável, tentei 
pensar como seria uma juventude de verda-
de, mas me lembrei da competição, da vaga 
a ser conquistada e lancei os olhos nos livros 
até as duas horas da manhã novamente.

Rodrigo Cunha Ferreira (Turma 60)

Se toda a matéria é explicada em aula, 
se temos um ambiente adequado para a 

prática de habilidades, se temos tempo su-
fi ciente para estudar a literatura indicada e 
se as provas são coerentes com o conteúdo 
dado em aula, por que precisamos dos re-
sumos? Caso tudo isso fosse verdade, essa 
seria uma pergunta para a qual eu não teria 
resposta. Mas você, colega estudante, sabe 
bem o porquê de precisarmos de resumos.

Precisamos porque nossas aulas são 
dadas por profi ssionais sem habilidade di-
dática (e usualmente sem noção de pontu-
alidade), nossos ambientes de prática são 
insufi cientes e com poucos preceptores para 
o número de alunos, o tempo é demasiada-
mente reduzido para ler os livros indicados 
e as provas costumam arrematar com chave 
de ouro as incoerências de nosso ensino.

Claro que resumi bastante os problemas 

que enfrentamos, mas sou assim mesmo e 
não é por acaso que meu apelido nos anos 
de ensino médio era “Bruno Resumos”. 
Desde cedo entendi que onde havia uma 
matéria mal ensinada e vontade de apren-
der, lá estava um meio adequado à circula-
ção desse precioso material didático.

Eis que a faculdade de Medicina é exa-
tamente assim. Um conteúdo gigantesco, 
médicos dando aula sem preparo didático 

e um mar de alunos clamando por algo que 
consiga sintetizar e colocar em ideias inte-
ligíveis um sem número de tratados!

Há quem diga que os resumos atrapa-
lham a formação do médico, mas eu acredi-
to que o que atrapalha mesmo são as falhas 
estruturais e humanas do modelo de ensino 
falido que insistimos em tentar aplicar.

Bruno Viana (Turma 58)

Por que precisamos do resumo?
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Entrei cego na faculdade. Não fazia ideia 
do que tinha naqueles corredores. Se-

quer sabia onde ficavam (por isso cheguei 
atrasado no primeiro dia da semana do ca-
louro). Madrasta, Atlética, CAXXIA, Show 
do Esqueleto: os pilares que fazem do pré-
dio de corredores azuis a Faculdade de Me-
dicina da UFG. Nenhum desses nomes me 
fazia sentido.Agora já fazem soar os sinos. 

1º Pilar: Madrasta é a bateria da FM. É 
absoluta, toda poderosa de laranja e 

preto! Ou pelo menos é o que me disse-
ram. Os ensaios semanais são na praça 
Universitária, regados a leite e a um leve 
aroma natural, doce e sutil. Para entrarem 
na bateria, corram e peguem seus surdos 
(ou façam amizade com o círculo interno 
de ouro), afinal ninguém gosta de ficar no 
Tinker Bell, vulgo agogô.

2º Pilar: AAAJMR é o nome oficial da 
nossa Atlética. O que essas letras signi-

ficam está além do conhecimento mortal, 
mas todo mundo já viu o adesivo com o 
imponente lobo-guará pregado nos carros 
com vidro quebrado na Quinta Avenida.

3º Pilar: Lendas antigas, até mencionadas 
por Indiana Jones, falavam sobre um 

templo em ruínas onde deuses se reuniam 
para jogar sinuca, dormir e pegar doenças 
respiratórias. Esse lugar é o CAXXIA, sala que 
fica embaixo do banner da xérox da FM.

4º Pilar: Por último, mas não menos 
importante, o Show do Esqueleto é o 

evento quinquagenário organizado pelos 
acadêmicos do segundo ano e divulgado 
pelas baleiras nas noites quentes de Goiâ-
nia. Bom, as piadas são engraçadas, o show 
é realmente bom e a festa depois... Bem, as 
piadas são engraçadas e o show é realmen-
te bom! E todos sabem que o pré-requisito 
para entendê-lo é ter estudado no WR.

De tudo que compõe a FM, essas são as 
características mais marcantes. Este é o ou-
tro lado da moeda. FM: ame-a ou deixe-a.

Vitor Lucena (Turma 60)

Chegaram! Os novos calouros de MED/
UFG já foram consagrados pela última 

lista de aprovação! Estão por toda a parte: 
na rua, na praça, no bar ou na igreja! E che-
gam como muitos de nós aqui chegamos... 
Cheios de sonhos e utopias, cheios de um 
amor platônico pela Medicina que, agora, 
será construído de realidade, e não mais de 
fantasia! Já se foi o tempo do simulado aos 
sábados, da dificuldade do “vesttour” Brasil 
afora. Já se foi o tempo do uniforme surrado 
e suado de todos os dias, do perrengue das 
listas de exercícios, do SiSu, da deprê pós-
-resultado ou do aulão no fim do semestre 
ao som de “Que país é esse” ... Passou! Tudo 
isso passou... e o seu sonho? Virou realidade!

Eles chegam tão magros, desidratados, 
puros, inocentes, solteiros! Calouros no 
ponto de ônibus com mochilas enormes e 
um Netter ou Sobotta na mão. Calouros de 
carro novo, presente do papai! Calouros no 
Samambaia, na Biblioteca, no Centro de 
Aulas e porque não na FM! Sempre desin-
formados, vão de branco pra aula, compram 
o estetoscópio caríssimo ou o jaleco calou-
rento... Não sabem o que é Anamnese, Gas-

trocnêmio, Polígono de Willis. 
Mas isso não os intimida a co-
locar no peito SOU MED ou 
a pregar o adesivo da Atlética 
no carro! São o “orgulho da 
família”, o centro das atenções 
no almoço de domingo, o me-
lhor partido nos bailes de de-
butantes, a nora de ouro da sogra exigente!

A versão 2013 traz consigo os mesmos 
itens de série. Calouros que reclamam da 
Anatomia, da Bioquímica e dizem que “não 
tem tempo pra nada”.  Mal sabem o estreito 
caminho que os espera! As tardes de aulas 
práticas no IPTSP cheiroso, as manhãs de 
Radiologia II, o sabadão da Medicina Legal 
e os desafios da primeira OSCE! Mal sabem 
o poder inebriante que essa arte os reserva. 
Ela nos atrair pelo caminho do conhecimen-
to e nos prende aos seus meandros mesmo 
diante da falta de tempo, do “só sei que nada 
sei” e de outras dificuldades da rotina. 

Esses calouros também se perderão na 
fila do RU ou no Terminal da Praça da Bí-
blia (leia-se: 263!), se desesperarão com as 
provas de Anatomia e serão os próximos 

Feliz Calouro 2013

“sem tempo” que sentam pra papear nos 
corredores da FM. Eles brilharão os olhos 
quando virem passar um veterano de jale-
co, afinal, nossa vida parece mais tranquila, 
nós parecemos mais médicos pra eles! Do-
ces mentes que se ACABARAM! Por fim, 
serão os próximos companheiros de Liga, 
ECAM, Madrasta, CAXXIA e atores do 
Show do Esqueleto 2014! Um dia, todo 
mundo já foi criança/calouro! E ainda exis-
tem veteranos solteiros com suas mochilas 
gigantes que não sabem o que é Polígono de 
Willis (será?). Somos todos iguais, da mes-
ma FAMÍLIA, da mesma CASA, a Casa 
de Francisco. Somos o uníssono que grita 
ORGULHO MED UFG! Bem Vindos!

Ronaldo Moura (Turma 59)

Aos calouros, a faculdade

Camiseta da Medicina, short Abercrom-
bie, crocs verde, mãos nos bolso, ângulo 

obtuso entre o pescoço e a mandíbula, entra-
da de uma churrascaria no domingo. Patrick 
von Calouris com seus pais. O carro no valet, 
foram sentar. A mesa de sempre, por favor.

A mãe foi logo para o buffett de saladas, 
era vegetariana. Matar os pobres animaizi-
nhos só pra comer? Jamais! A bota de couro 
de cobra da perua deslizava por aquela cama-
da de gordura da churrascaria à procura de 
tofu. Ma! Val! Ai que linda você está! Ai Ma, 
alfacezinho pra manter a forminha neah?! 
Rsrsrs. Ma, você não acredita!, meeeeeu filho 
passou em Medicina! Ai que pujança!

Picanha, vitelo, carré de carneiro, filé... 
Eis que a classe menos favorecida (que 

não faz Medicina) engasga num pedaço de 
cupim bola com queijo. Mão no pescoço, 
ficando vermelho, levantou e caiu no chão. 
Momento de espanto com o barulho e to-
dos entenderam o que acontecera. Patrick 
arregalou quando sua mãe se levantou, deu 
meio giro e abriu os braços: Meu filho faz 
Medicina! Ele vai salvá-lo! Os olhos da pe-
rua brilhavam mais que o sol, mas menos 
que os brincos H. Stern.

Ele teve que ir. Hesitou, rezou para que 
algum médico tomasse frente, mas ali não 
havia nenhum. Gritou por uma faca limpa, 
álcool e partiu para a traqueostomia, o so-
nho de qualquer estudante de Medicina! 

Jogou álcool no pescoço do cidadão, 
palpou os anéis cartilaginosos da traqueia, 

Logo quando ganharia seu Porsche!
como aprendeu no 5º ano de cursinho, pe-
gou o tubo da caneta do garçom e tramon-
tina. As lágrimas da mãe desceram copio-
sas, duas cachoeiras MAC, quando o peito 
do engasgado se encheu de ar e 1 Million.

Patrick levantou-se trêmulo, mas triunfan-
te. Olhou aquela gente antes desesperada e seu 
peito também se encheu. Com as palmas, seu 
nariz se elevou com tanta violência que rom-
peu a medula e morreu. Tão novo, coitado!

Comentário geral: Num procedimen-
to de Traqueostomia de tamanha urgência, 
o simples corte não salvaria o personagem, 
contudo caso coloque um tubo de caneta 
vazio, o procedimento se torna mais realista.

Vitor Lucena (Turma 60)
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Hospital, Hospital Universitário!
Quer dinheiro? Quer salário? 
Ah... que pressa a minha!
Já ia me esquecendo...
Oh, nobre horrendo...
chamam-me de EBSERSH!
Então... uma graninha você quer?
Me serve! Me serve! Me serve!
E aí, aceita nossa proposta de mercenário?
Claro, só que ao contrário!
Ok, já que queres, faremos cortes de gastos
Pra esses Hospitais devastados
Ah... como eu amo esse governo Hilário!

Hospital! Hospital! Hospital!
Passastes bem ou passastes mal?
Volte atrás e lhe concedo o perdão!
Volto sim! Volto sim! Só que não!
Se não tenho nem soro fisiológico

Médicos tontos! Médicos tontos! 
Pra residência você quer pontos?!
Para o interior então vá trabalhar
Enquanto por lá você também bate pontos
Por aqui fico a te valorizar!

Médicos famintos! Médicos famintos!
Confiem em mim, sou o governo, não minto!
Durma médico de interior e acorde residente
Se quer mais facilidade que isso, por você 
muito sinto
No interior só quero médico competente
Médicos  amantes! Médicos amantes!
Nesse plano não existe nada de redundante

EBSERH, não meta a colher!
Misturarei açúcar, água, amor e sal!
E por fim, terei saúde, sem capital!
Vencerei vocês um dia, é lógico!
Já que sou mais forte que Colosso de Rodes!
E Jurei-me, um dia, por Hipócrates!
Enquanto vocês, por dinheiro, 
Juraram por hipócritas!
Ah... cuidado com a língua, sua glândula 
exócrina!
Porque eu, aqui, sou a Rainha endócrina! 
Mas, do que adianta ser de dentro e ser 
incógnita?

Ambulatório! Ambulatório! Ambulatório!
Não se queixem de seu valor ilusório
Vocês não se tornaram aderentes
Agora... não reclamem de minha infantilidade!
Reclamar do que? Somos uma irmandade!
De alunos, médicos e residentes!
Somados a um calor eloquente! 
Unidos contra sua absurdidade!
Que causa nosso sofrimento junto aos pacientes!
Vá embora, por favor, ideia de demente!
Traga de volta a medicina sorridente!
Antes que os sorrisos se tornem cariados
E saiba que um dia voltaremos à atividade
Riremos de seus bolsos embriagados
Com 100% de capacidade!

Álvaro Sales (Turma 59)

Provabilíssimo Médico

Palavras Cruzadas

1. Licoreiro
3. Intenção dolosa, Pl: 
más-fés
5. Tratamento por métodos 
psicológicos
7. Instrumento agrícola, 
curvo e com gume, ou ser-
reado para ceifar ou segar
10. Inflamação do tecido 
ósseo
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Só vocês aqui serão beneficiados 
Tornar-se-ão disputados em bailes de debutantes
E no interior (só) serão supervalorizados!

Médicos! Médicos!
E daí se seu salário se fará dietético?
Melhor quer ser médico, é ser médico paternalista!
Serás quase um Deus! Quase intocável! Quase 
hermético!
Se não fosse por sua ilusão positivista
De um pesadelo “PROVABilista”.

Álvaro Sales (Turma 59) e 

Rodrigo Cunha (Turma 60)

2. Imprensagem
4. Estreitamento do prepúcio, que impede 
seu recuo sobre a glande
6. Inflamação do labirinto
8. Inflamação das gengivas
9. Libélula, lavadeira Pl: lava-bundas
12. Nome genérico dado às doenças 
nervosas
13. Meretriz
15. Nome comum às 
doenças mentais
16. Moça ou mulher que se 
namora ou galanteia

Verticais 11. Qualquer doença causada por desordem de 
glândulas internas
14. Imundícia
15. Massa ou papa de fubá com água e sal, ou com 
manteiga e queijo
17. Sensação de picadas, como de formigas, sentida 
em uma parte do corpo
18. Ciência que estuda a origem, os sintomas e a 
natureza das doenças
19. Ictiol, nome de vários peixes de escama, fluviais, 
carnívoros, da família dos Caracídeos


