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Diversos

O trauma do parto
P

or centenas de
dias ela o carregou como parte
de si. Pacientemente,
esperou que crescesse, que ficasse pronto para o momento de
ela o conhecer. Mas nada do que sonhara
aconteceu. Ao contrário do planejado durante toda a gestação, seu parto foi terrível:
se sentiu muito mal e infeliz. Normal? Não.
Um parto conturbado, com intervenções
desnecessárias e torturantes para a mãe e o
bebê não é normal, é violência obstétrica. E
o pior: quantas mulheres sabem disso?
As dores das contrações somadas à analgesia aplicada para aliviá-las, à emoção e ao
medo durante o nascimento do filho fazem
da parturiente uma vítima silenciosa dessa
violência pouco questionada no país. Em
2011, uma pesquisa da Fundação Perseu
Abramo e Sesc, coordenada pelo professor
Gustavo Venturi Jr., da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP,
revelou que uma em cada quatro brasileiras
que dão à luz em hospitais públicos ou privados relatam algum tipo de agressão durante o parto. Já o estudo da psicóloga Janaína
Marques Aguiar em Medicina Preventiva
da Faculdade de Medicina da USP evidenciou que “quanto mais jovem, mais escura e
mais pobre, maior a violência no parto”.
Afinal de contas, o que é a violência
obstétrica? Para definí-la, um grupo de fotógrafos, viodeomakers, jornalistas, pesqui-

sadores e blogueiros convidaram dezenas de
mulheres a gravarem depoimentos em suas
casas contando experiências traumáticas
durante o parto. O resultado foi um videodocumentário intitulado “Violência Obstétrica – a voz das brasileiras”. Embora as mulheres nem se conheçam suas declarações
em muito se assemelham. Além da tristeza
e vergonha evidentes nos depoimentos, boa
parte delas têm em comum terem sido, por
exemplo, privadas de seus acompanhantes
durante o parto ou sofrido várias episiotomias desnecessárias.
Assistindo ao videodocumentário é difícil não se alarmar diante da gravidade das
declarações. “Eles faziam piada sobre meu
cheiro” e “Na hora de fazer não reclamou,
agora tem que aguentar calada” são algumas
agressões psicológicas relatadas. Uma parturiente foi amarrada à mesa. Várias delas
afirmam: “Fui ignorada pela enfermeira, tratada como subproduto”, “O médico decidiu
pela cesariana e só me informou na mesa de
cirurgia enquanto chamava o anestesista”,
“Me senti como em um campo de concentração”, “Fiquei horas em trabalho de parto,
não me deixaram nem beber água” contam.
Outra mãe acrescenta que chegou ao hospital com queixa de sangramentos e a ginecologista não lhe deu atenção, apenas disse
que havia grande chance de seu bebê morrer.
Corajosa, ela compartilha: “O médico fez o
toque e então permitiu a todos os estagiários
que me tocassem. Eu me senti violada”.

EXPEDIENTE

Faz parte da violência obstétrica todo
procedimento invasivo ou não, realizado
sem autorização ou consentimento da mulher em condições de fazê-lo. Entram nesta definição o uso de fórceps; de oxitocina
precoce, ou seja, sem que se espere que o
trabalho de parto transcorra naturalmente
em casos de gestações não problemáticas e
encaminhamento para cesarianas dispensáveis. A Manobra de Kristeller ainda é muito
utilizada, embora seja ineficaz e gere graves
consequências: traumas fetais, nas vísceras
abdo- minais e deslocamento da placenta.
Pesquisa da Rede Cegonha entre maio
e outubro de 2012 revelou que 64% das
54 mil entrevistadas (34.560) não tiveram
direito a acompanhante, 56,7% (19.931)
disseram que o serviço de saúde proibiu a
permanência do acompanhante e 15,3%
(5.378) afirmaram não conhecer esse direito. A principal justificativa dos hospitais da
rede pública é a falta de espaço físico para
garatir a privacidade das gestantes.
Em São Paulo, uma pesquisa de satisfação do SUS mostrou que 20% das gestantes
não receberam qualquer mecanismo para
alívio da dor antes e durante o parto. Assim,
fica claro: a violência obstétrica é resultado
da imperícia e imprudência de uma equipe
médica tanto quanto da irresponsabilidade
de um Estado que negligencia seus cidadãos desde o nascimento.
Danielly Bernardes (Turma 60)
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Fordismo médico
Mudanças

no engessado currículo acadêmico são essenciais

para obter o que a sociedade precisa: médicos mais humanistas

C

omeço meu texto com o quadro
“Os Amantes”, de René Magritte, pela instigante apresentação
dos personagens que estão envoltos por
um pano encobrindo seus rostos. Ao me
defrontar com essa pintura lembro-me da
despersonalização que a cultura pop vem
infringindo, a partir da qual ocorre perda
da individualização e um distanciamento
das relações interpessoais. Essa tendência
à superficialização entre os homens reflete-se numa das ciências mais desumanas
atualmente: a Medicina.
A defesa da vida, bastante enfatizada
no juramento de Hipocrátes, tornou-se
um bem ao qual é dado valor imensurável
e cuja grandeza é aproveitada por muitos
profissionais em benefício próprio. Há um
fordismo médico onde os pacientes assumiram são mercadorias examinadas e despachadas por um tempo fixo para maximizar
a produtividade. Esse método inicia-se nas
universidades com suas grades curriculares
repletas de cientificismo, o que distanciou a
Medicina do humanismo, condicionando-a a um caráter puramente científico com
seu linguajar rebuscado e seu raciocínio

[

A rotina desgastante e a vertiginosa
quantidade de minúcias que nos é exigida
são adicionais no desaparecimento
paulatino da empolgação e interesse
do aluno de Medicina

complexo. O conflito de interesses surge
no instante em que o médico, que deveria
assumir o papel de conector entre a ciência
e o paciente, torna-se estático nessa ponte e
prende-se unicamente ao seu saber teórico
dando à relação médico-paciente um distanciamento prejudicial a ambos.
O modo imperativo rege a vida do
estudante de Medicina e aos poucos nossa autonomia e crenças são substituídas

(ao menos tenta-se substituí-las) por discursos alheios envoltos numa disciplina
exaustiva que repetidas vezes é infrutífera
e alienadora. Sob esta égide racionalista
tenta-se ensinar de maneira engessada:
sintomasdoençatratamento, isto sem
mencionar as matérias básicas cujo conteúdo é abordado com a menor correlação
possível com a nossa profissão. O raciocínio
clínico assume papel coadjuvante e a “decoreba” em conjunto com os resumos totalmente dessincronizados com a realidade
são os artifícios usados na tentativa de nos
adequarmos às provas pouco abrangentes
e que cujas abordagens apresentam ínfima
aplicação com a prática médica.
As universidades estão formando técnicos em Medicina enquanto ofertam,
paradoxalmente, vagas na graduação. Em
contrapartida, a população carece de um
profissional que transcenda essa quimera
contemporânea, composto por um aglomerado de informações técnico-científicas
e currículos invejáveis, mas totalmente
reificados ao ponto de serem incapazes de
apresentarem uma dicção proporcional ao
entendimento do paciente. Esse é o cerne
da falta de humanização da Medicina de
que tanto se fala e, a partir dessa mecanização toda, aquela teoria vistosa e entediante
das aulas de Bioética (beneficência, maleficência, justiça e autonomia) adquire uma
conotação puramente jocosa em conjunto
com todos os pilares sustentáculos do SUS.
É necessário perceber que a didática
hodierna destitui o aluno de toda a introspecção e subjetividade que a relação
médico-paciente tem que apresentar e
torna-se uma mera engrenagem numa relação que prima puramente por interesses
financeiros e envolve médicos e planos de
saúde numa relação instável cerceada por
conflito de interesses. A relação médico-paciente vigente ancora-se na completa
satisfação do cliente através da oferta dos
profissionais mais atualizados e competen-

tes, dos melhores métodos de diagnósticos
e de tratamento, tornando o método hipocrático, onde o médico é primariamente
um humanista, totalmente defasado.
A Medicina nasceu atrelada ao humanismo e com a sincera preocupação ao próximo. O médico era confundido com um
membro da família e considerado amigo
pelo enfermo e sua parentela. A isso se deve
o próprio caráter de suas atividades as quais
ocorriam nos domicílios e com linguajar local. Com a chegada do cientificismo houve
a necessidade de sistematizar e ordenar todas as ciências e, para isso, a Medicina foi
compartimentalizada e passou a afastar-se
da comunidade. Esse discurso positivista refletiu em didáticas que ignoram a relevância
da subjetividade ao lidar com o paciente e
preconizam o raciocínio em cadeia (raciocínio rígido) de maneira a desconsiderar,
por vezes, a inexatidão da Medicina onde
nem todos os casos possuem o mesmo decurso. A rotina desgastante e a vertiginosa
quantidade de minúcias que nos é exigida
são adicionais no desaparecimento paulatino da empolgação e interesse do aluno de
Medicina, que adquire olhar “mecanicista”
e mercantilista. Para essa desumanização a
que me refiro há papel crucial do ambiente ao qual o médico trabalha, que contribui
para a adoção de políticas de atendimento
deploráveis por parte de todos os profissionais da saúde a fim de conseguirem salários
“dignos”. Pela adoção de tais medidas extremas, o paciente e seu tratamento digno,

com qualidade e individualizado são postos
em planos inferiores de prioridade.
Não pretendo justificar os desacertos
médicos, sua rispidez e seus erros elementares enumerando as falhas que predispõe a
esses antiprofissionalismos; apenas almejo
evidenciar as falhas existentes desde o sistema de ensino até o ambiente de trabalho
com o intuito de apontar as lacunas que
devem ser o ponto de partida para reverter o vergonhoso distanciamento existente
na relação médico-paciente, para que erros
decorrentes dela tornem-se ínfimos. É necessário rever a grade curricular das faculdades de Medicina a fim de priorizar maior
integração entre as disciplinas; a análise do
conhecimento deve cobrar apenas pontos
essenciais na prática médica, a fim de se
evitar cobranças de peculiaridades desnecessárias e com pouca aplicabilidade. Deve
haver, também, o contato precoce entre
aluno e paciente, para que aquele adquira
visão holística e prática precoce de como
funciona o sistema de saúde, com o intuito de impedir o distanciamento entre
eles, culminando em uma relação médico-paciente superficial, fria e destituída da
acurácia proporcionada pelo humanismo.
A sociedade necessita de médicos mais paternalistas no que tange ao trato e que não
ignorem a influência da informatização sobre seus pacientes, não os tratando como
ignorantes isentos de conhecimento.
Sarah Vidal (Turma 60)
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A farsa do Programa “Mais Médicos”
governo federal lança a “solução” para a saÚde pÚblica, Mas se esquece do principal: oferecer estrutura para a realização de uM
trabalho digno. Medida teM cara de caMpanha política e busca transferir a responsabilidade governaMental para a classe Médica

N

o dia 08 de julho de 2013, o Governo Federal (por meio da Medida Provisória n° 621) lançou o
Programa “Mais Médicos”, uma suposta
resposta aos clamores da população quanto
à precariedade do Sistema Único de Saúde
(SUS). Em resumo, a proposta do Governo Federal apresenta as seguintes medidas:
abertura de 10 mil vagas para médicos no
interior do país, mediante remuneração de
R$ 10 mil; prorrogação do curso de Medicina em dois anos, os quais devem ser dedicados à área de atenção básica do SUS;
aumento da oferta de vagas em aproximadamente 11,5 mil nos cursos de Medicina
nos próximos quatro anos; e contratação de
médicos estrangeiros para suprir as vagas
que não forem do interesse dos brasileiros.
A coisa toda não passa de um castelo de
cartas, um conjunto incoerente de medidas
paliativas com o evidente objetivo de ganhar tempo até a (re)eleição de 2014, como
aconteceu com as natimortas propostas referentes a uma suposta constituinte exclusiva ou a um plebiscito. Todos aqueles que
são brasileiros (e, principalmente, aqueles
que, como eu, foram às ruas) sabem que a
população precisa é de um serviço de saúde de qualidade, o que claramente não será
atingido com esse programa. Não sou médico (sou “advogado”) e não pretendo esgotar o assunto, mas vou tentar explicar o que
está acontecendo, já que a farsa me parece
elementar até para aqueles cuja formação na
área da saúde se resume ao bom senso somado às aulas de biologia no ensino médio.
Para tanto, vamos por pontos.

[

Se determinadas cidades não são
atrativas para os médicos brasileiros,
não é por pagarem mal ou porque eles
não se importem com dinheiro, mas
sim porque as condições de trabalho
oferecidas são sofríveis

Em primeiro lugar, o problema do acesso da população carente (e interiorana) ao
direito à saúde não será resolvido com a
contratação de 10 mil médicos para trabalharem nos rincões do país, ainda que recebam a quantia prometida. O problema
do Programa de Saúde da Família não é
salarial, mas sim de estrutura! Coloque no
Google a expressão “quanto ganha um médico no PSF” e confira por si mesmo. Em
Londrina (Deixa eu repetir: LONDRINA!!!) os médicos recusam mais que isso.
O que leva o Governo Federal a pensar que
o salário do Programa “Mais Médicos” é
atrativo? Respondo: NADA!!! Trata-se de
mero jogo de cena, no qual ele finge que
ofereceu oportunidades que previamente
sabe que serão recusadas, de modo a transferir a responsabilidade para os próprios
médicos. Por outro lado: se a cidade paga
bem, por que os médicos não se dispõem
a trabalhar lá? Serão eles seres diferenciados, que baseiam suas condutas por critérios vocacionais e sem pensar no dinheiro?
Teríamos que ser bastante tolos para pensar
que sim. Se determinadas cidades não são
atrativas para os médicos brasileiros, não
é por pagarem mal ou porque eles não se
importem com dinheiro, mas sim porque as
condições de trabalho oferecidas são sofríveis. Só para se ter uma ideia, vejam se existe
dificuldade para contratar juiz ou promotor
para as mesmas cidades, às vezes ganhando
até menos. Então, para bom entendedor...
O segundo ponto do programa é de
um despropósito tão descarado, que tenho
dificuldade até de saber por onde abordá-lo. Parafraseando um ex-professor meu,
é um absurdo esférico: por onde quer que
você olhe, a coisa não se sustenta. Primeiramente, qual o sentido de se alterar
compulsoriamente o programa dos cursos
de Medicina, se o modelo atual é plenamente funcional? Para quem não sabe,
um médico especializado com quem você
se consulta percorre (em regra) a seguinte

via crucis até sentar na sua frente e declarar sei-lá-o-quê: seis anos de faculdade de
Medicina (sendo os dois últimos de internato, época em que se estuda a prática dos
diversos campos da profissão), dois anos
de uma residência genérica (como pediatria ou clínica médica) e dois anos de uma
residência especializada (como endocrinologia ou pneumologia). Em resumo: são
dez anos de estudo, dos quais dois são de
internato (realizado de graça) e quatro são

então eu realmente não sei o que possa ser...
Pense assim: será que o mundo não “seria
melhor” se todos os estudantes da sua área
de formação específica também trabalhassem de graça por dois anos? Pois é...
Já se cogita estender a medida para
outros profissionais da área da saúde e
logo todo estudante universitário vai ter
que trabalhar para o Estado durante dois
anos mediante uma remuneração indigna.
Aqui, inclusive, tem outro detalhe rele-

Será mesmo? Do jeito que a coisa anda “vou esperar pelo pior...”

de residência (feita mediante remuneração de R$ 2.384,82 para uma carga de 60
horas semanais). Sendo assim, no modelo
atual, paga-se R$ 114.471,36 ao médico
e ele trabalha efetivamente 72 meses em
atividade prática! Em outras palavras, sob
o argumento (plausível) de que se trata
de ensino, pega-se um profissional que já
teve toda a formação teórica e explora seu
trabalho por seis anos (dos quais quatro
com carga horária de 60 horas semanais!),
mediante uma remuneração média de R$
1.589,88. A proposta genial da Dilma é a
seguinte: sem qualquer motivo razoável
(já que o modelo atual funciona), exigir
que os médicos trabalhem mais dois anos
quase de graça (pois haverá fixação de uma
bolsa, certamente com valor menor que o
da residência). Olha, se isso não for uma
medida inconstitucional e autoritária, decorrente exclusivamente de uma mentalidade esquerdista que acredita que o indivíduo deve existir em função da sociedade,

vante: a medida não se limita apenas aos
cursos das Universidades Federais! Uma
vez que a Medida Provisória n° 621 alterou o próprio programa dos cursos de Medicina, mesmo aqueles alunos que estudaram em faculdades privadas (certamente a
maioria em 2015) terão que se submeter
aos dois anos no SUS. Como conceber que
uma medida dessa seja implementada de
maneira autoritária, sem qualquer discussão prévia com a sociedade e com a classe
médica? Admitir que tal medida prospere
é submeter o ensino universitário ao bel
prazer do Governo Federal, que passará a
moldar os cursos conforme a sua convicção, se valendo dos programas para atingir seu objetivos políticos. Simplesmente
inadmissível... [Ao menos a classe médica
conseguiu sua primeira vitória diante desse
absurdo: a proposta de estender a duração
do curso de Medicina foi cancelada, porém a obrigação de trabalhar no SUS por
dois anos continua.]
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O terceiro ponto é aquele referente ao
aumento significativo de vagas nos cursos de Medicina do país. Sinceramente,
qual a possibilidade de uma medida assoberbada dessas dar certo? Sério... Todo
mundo sabe que Medicina é um curso que
depende de uma estrutura bastante complexa para que tenha qualidade, tanto que
talvez seja o curso para o qual se fazem
mais exigências para a criação de novas
vagas. Isto posto, como é que, de repente, 11,5 mil alunos a mais vão ingressar
na estrutura atualmente existente? Sim,
porque, do alto da minha inocência, estou
supondo que os hospitais não vão surgir
num passe de mágica, né? Ora, só existe
uma resposta lógica, qual seja a de que o
Ministério da Educação vai reduzir significativamente as exigências para a abertura de novas vagas nos cursos de Medicina,
especialmente nas faculdades particulares!
A solução do Governo Federal, portanto,
consiste em aumentar a oferta de médicos com má formação! Aqui não se trata
de especulação, todo mundo sabe o que
aconteceu com o nível dos profissionais
nos casos em que houve expansão acelerada e exagerada de vagas, sendo o curso
de Direito o exemplo mais emblemático.
E olhe que se tratava de um curso no qual
se exige uma estrutura mínima para o
funcionamento de qualidade! O que virá
na sequência? Uma “prova da OAB” para
evitar que médicos despreparados causem
danos irreversíveis à saúde das pessoas? Se
sim, então o plano do Governo Federal
tem um viés perverso, na medida em que
pretende permitir que os médicos estrangeiros contornem a avaliação, ao mesmo
tempo em que nos proporciona uma geração de médicos que precisarão se submeter a ela! Parabéns, Dilma...

[
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Por fim, falemos da “importação” de
médicos estrangeiros, começando por
destacar que não é proibido a qualquer
pessoa formada em Medicina no exterior
exercer a atividade médica no Brasil. Para
tanto, basta que ela revalide o seu diploma,
em uma das universidades públicas competentes para tanto. No caso específico
dos médicos, tal revalidação é condicionada à aprovação ao Exame Nacional de
Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), obrigação que continuará a existir
para os médicos formados no estrangeiro,
com exceção daqueles que se dispuserem
a trabalhar no Programa “Mais Médicos”,
que serão dispensados de avaliação. Vejam
bem: não se trata de que os médicos estrangeiros serão submetidos a uma prova
mais simples, mas sim de que eles não
serão submetidos a prova alguma. Nesse
ponto, a Medida Provisória n° 621 é absolutamente clara, em seu artigo 10, §3°,
ao dizer que “a declaração de participação
do médico intercambista no Projeto Mais
Médicos para o Brasil, fornecida pela coordenação do programa, é condição necessária e suficiente para a expedição de
registro provisório pelos Conselhos Regionais de Medicina”. Ou seja, a solução
do Governo Federal para melhorar a qualidade da saúde é permitir que médicos
formados no exterior exerçam a Medicina
no Brasil, sem que se avalie a qualidade
da formação deles.. É isso! Vou comprar
mantimentos, me trancar em casa e esperar pelo pior...
Por tudo isso, fica evidente não apenas
que a presidenta Dilma está se valendo de
uma tentativa desesperada de recuperar
a sua popularidade (com vistas a manter
viva a esperança da reeleição no ano que
vem), mas também que o Governo Fede-

ral não tem a menor pretensão de resolver em definitivo o problema da saúde no
Brasil! Com o intuito de jogar pra torcida,
o Programa “Mais Médicos” se propõe a
uma série de absurdos: mascarar o fato de
que a escassez de condições de trabalho é
a principal causa da falta de médicos no
Programa de Saúde da Família (PSF);
criar um serviço compulsório gratuito de
dois anos para os médicos, sem que isso
tenha qualquer valor pedagógico comprovado; promover o declínio da qualidade
dos cursos de Medicina, mediante a oferta
súbita de vagas sem o aumento correspondente de estrutura; e permitir que uma série de estrangeiros despreparados (como
mostram os resultados das últimas edições
do Revalida) exerçam a Medicina no país.
De quebra, a cereja do bolo: vai intervir
no mercado para promover a desvalorização de uma das classes profissionais que
mais investe em formação e que mais tem
relevância para a sociedade! Percebam a
lógica nefasta da coisa: em vez de valorizar os professores, elevando-os ao nível
dos médicos; a proposta é desvalorizar os
médicos... Genial! Só que ao contrário...
Por fim, seria eu um cínico, se trouxesse toda essa carga de críticas e não
apresentasse um modelo que entendo
adequado! Fá-lo-ei, pois... O problema
da falta de médicos no interior poderia
provavelmente ser mitigado se lhes fosse
dispensado um tratamento digno em relação à segurança com a qual trabalham,
pois atualmente os médicos que atuam
no PSF não têm qualquer vínculo sólido
com o Estado, ficando à mercê do governante municipal da vez (responsável pela
administração das verbas do programa).
Ora, se o PSF veio para ficar, porque não
criar uma carreira própria, na qual os médicos recebam um salário razoável, mas
tenham uma situação protegida contra
as intempéries locais? Esse assunto já é
discutido pela própria classe médica e o
que falta é vontade política para amadurecer a questão de uma forma que atenda ao
interesse dos envolvidos. Tal organização,
entretanto, não servirá de nada sem estrutura! Não adianta desembarcar um caminhão de pedreiros em determinado local,
se o material da obra não veio previamente... A solução para o PSF passa, necessariamente, por investimentos pesados em

O problema da falta de médicos no
interior poderia provavelmente ser
mitigado se lhes fosse dispensado
um tratamento digno em relação à
segurança com a qual trabalham,
pois atualmente os médicos que
atuam no PSF não têm qualquer
vínculo sólido com o Estado

estrutura e pela organização da carreira
médica pertinente! Não estou inventando
a roda aqui, isso é falado há anos, arroz
com feijão mesmo... Infelizmente, tem
gente que nunca cozinhou e quer oferecer
comida sofisticada para impressionar os
convidados!
Claro que é preciso dinheiro (e muito!)
para tanto! Pois bem... Há 20 anos, existe
no Brasil uma coisa que se chama Desvinculação das Receitas da União (DRU) e
que permite que o Governo Federal gaste
20% da verba arrecadada para a seguridade social. Trata-se de arrecadação vinculada a três áreas (saúde, previdência social
e assistência social) e que acaba sendo
desvinculada, ou seja, não é gasta nas áreas
específicas para as quais se realiza a tributação. Agora, sabem quanto isso significa
por ano? Façam o seguinte: digitem vocês
mesmos no Google a seguinte pesquisa
“aprovada prorrogação da DRU e bilhões”
e caiam pra trás! Pronto, é isso mesmo que
vocês leram aí... A expectativa para 2013
é de que R$ 62 bilhões sejam objeto de
desvinculação, ou seja, todo esse dinheiro
arrecadado deveria ser destinado à saúde e
é acumulado pelo Governo Federal. Eis a
minha sugestão: vamos colocar em pauta
que sejam investidos em saúde os recursos
que atualmente são objeto de DRU! Não
precisa criar novo tributo nem aumentar a
alíquota dos existentes, basta gastar o dinheiro arrecadado no local certo, investir
em saúde o dinheiro arrecadado para tanto... Que tal? O quê? Onde e como gastar?
Bom, aí eu deixo para o pessoal da área da
saúde discutir e decidir! Para um alienígena, acho que já falei até demais.
Carlos Marden Cabral Coutinho
Procurador Federal
Professor Universitário
Doutorando em Direito Processual pela PUC Minas
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Lei do Ato Médico é mantida com vetos
legislação

N

que já tinha sido sancionada eM

o dia 20 de agosto, o Congresso
Nacional votou a manutenção dos
vetos da Presidente Dilma Rousseﬀ à Lei do Ato Médico. A regra de votação exige o mínimo de 257 deputados e 41
senadores favoráveis à derrubada. O número de parlamentares para que os dez vetos
à Lei do Ato Médico caíssem foi atingido,
mas 40 senadores optaram pela manutenção dos vetos, 30 votaram pela derrubada e
11 se abstiveram. Dessa forma, a redação da
lei permaneceu como estava antes da votação. (confira no quadro)
Para evitar equívocos de interpretação,
assegurar o bom atendimento e informar à
população sobre seus direitos, o Conselho
Federal de Medicina (CFM) esclarece que:
1) A manutenção dos vetos ao projeto
de Lei do Ato Médico não implica em ampliação das competências e atribuições das
outras 13 categorias da área da saúde;
2) Os médicos continuam responsáveis
pelo diagnóstico de doenças e prescrição de
tratamentos, sendo que os outros profissionais atuarão unicamente dentro do escopo
de suas respectivas legislações, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores;
3) Pessoas que realizem atos de diagnóstico de doenças e prescrição de tratamentos
devem ser denunciadas às autoridades por
exercício ilegal da Medicina, crime previsto
no Código Penal com penas que vão de seis
meses a dois anos de prisão;
4) Os pacientes devem ficar tranquilos,
confiar sua saúde aos médicos, que têm assumido papel chave na assistência, e cobrar
dos gestores o investimento necessário para
qualificar os serviços públicos de saúde;
5) Os Conselhos de Medicina ressaltam
que estão atentos às possíveis irregularidades, como parte de sua missão de defender
a qualidade da assistência, a boa prática médica e a proteção e segurança da vida e da
saúde dos pacientes.
O CFM chama a atenção da sociedade
para o prejuízo que os vetos da presidente
Dilma Rousseﬀ podem trazer para os pa-

10

de junho coMeça a vigorar eM seteMbro,

cientes, especialmente aqueles atendidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sem a
garantia do que estava previsto no texto ori-

60

dias após sua publicação

ginal do PLS 268/2002, o Governo poderá
adotar protocolos oferecendo aos pacientes
serviços realizados por profissionais sem

a devida competência. Caso isso ocorra, o
CFM recorrerá ao Poder Judiciário visando
a proteção e segurança da população.

Redação da Lei do Ato Médico aprovada no Congresso Nacional com vetos da Presidência
Art. 1º O exercício da Medicina é regido pelas disposições desta Lei.
Art. 2º O objeto da atuação do médico é a saúde do
ser humano e das coletividades humanas, em benefício
da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor
de sua capacidade profissional e sem discriminação de
qualquer natureza.
Parágrafo único. O médico desenvolverá suas ações
profissionais no campo da atenção à saúde para:
I – a promoção, a proteção e a recuperação da saúde;
II – a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das
doenças;
III – a reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências.
Art. 3º O médico integrante da equipe de saúde que
assiste o indivíduo ou a coletividade atuará em mútua
colaboração com os demais profissionais de saúde que
a compõem.
Art. 4º São atividades privativas do médico:
I – formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica; (VETADO)
II – indicação e execução da intervenção cirúrgica e
prescrição dos cuidados médicos pré e pós-operatórios;
III – indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou
estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as
biópsias e as endoscopias;
IV – intubação traqueal;
V – coordenação da estratégia ventilatória inicial para
a ventilação mecânica invasiva, bem como as mudanças
necessárias diante das intercorrências clínicas, e do programa de interrupção da ventilação mecânica invasiva,
incluindo a desintubação traqueal;
VI – execução da sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia geral;
VII – emissão de laudo dos exames endoscópios e de
imagem, dos procedimentos diagnósticos invasivos;
VIII – emissão dos diagnósticos anatomopatológicos
e citopatológicos;
IX – indicação do uso de órteses e próteses, exceto as órteses de uso temporário; (VETADO)
X – prescrição de órteses e próteses oftalmológicas; (VETADO)
XI – determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;
XII – indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção à saúde;

XIII – realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises
clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular;
XIV – atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas;
XV – atestação do óbito, exceto em casos de morte
natural em localidade em que não haja médico.
§ 1º Diagnóstico nosológico é a determinação da
doença que acomete o ser humano, aqui definida como
interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo,
sistema ou órgão, caracterizada por, no mínimo, 2 (dois)
dos seguintes critérios:
I – agente etiológico reconhecido;
II – grupo identificável de sinais ou sintomas;
III – alterações anatômicas ou psicopatológicas.
§ 2º Não são privativos dos médicos os diagnósticos psicológico, nutricional e socioambiental e
as avaliações comportamental e das capacidades
mental, sensorial e perceptocognitiva e psicomotora. (VETADO)
§ 3º As doenças, para os efeitos desta Lei, encontram-se referenciadas na versão atualizada da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde.
§ 4º Procedimentos invasivos, para os efeitos desta
Lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes
situações:
I – invasão da epiderme e derme com o uso de
produtos químicos ou abrasivos; (VETADO)
II – invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção, punção, insuflação,
drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem o
uso de agentes químicos ou físicos; (VETADO)
III – invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo
órgãos internos.
§ 5º Excetuam-se do rol de atividades privativas do
médico:
I – aplicação de injeções subcutâneas, intradérmicas, intramusculares e intravenosas, de
acordo com a prescrição médica; (VETADO)
II – cateterização nasofaringeana, orotraqueal, esofágica, gástrica, enteral, anal, vesical
e venosa periférica, de acordo com a prescrição
médica; (VETADO)
III – aspiração nasofaringeana ou orotraqueal;
IV – punções venosa e arterial periféricas, de
acordo com a prescrição médica; (VETADO)

V – realização de curativo com desbridamento até o
limite do tecido subcutâneo, sem a necessidade de tratamento cirúrgico;
VI – atendimento à pessoa sob risco de morte iminente;
VII – a realização dos exames citopatológicos e seus
respectivos laudos;
VIII – a coleta de material biológico para realização
de análises clínico-laboratoriais;
IX – os procedimentos realizados através de orifícios
naturais em estruturas anatômicas visando a recuperação físico-funcional e não comprometendo a estrutura
celular e tecidual.
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica ao exercício
da Odontologia, no âmbito de sua área de atuação.
§ 7º São resguardadas as competências específicas
das profissões de assistente social, biólogo, biomédico,
enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de
radiologia e outras profissões correlatas que vierem a ser
regulamentadas.
§ 8º Punção, para os fins desta Lei, refere-se aos procedimentos invasivos diagnósticos e terapêuticos.
Art. 5º São privativos de médico:
I – direção e chefia de serviços médicos; (VETADO)
II – perícia e auditoria médicas, coordenação e supervisão vinculadas, de forma imediata e direta, às atividades privativas de médico;
III – ensino de disciplinas especificamente médicas;
IV – coordenação dos cursos de graduação em Medicina, dos programas de residência médica e dos cursos
de pós-graduação específicos para médicos. Parágrafo
único. A direção administrativa de serviços de saúde não
constitui função privativa de médico.
Art. 6º A denominação de médico é privativa dos graduados em cursos superiores de Medicina, e o exercício da
profissão, dos inscritos no Conselho Regional de Medicina
com jurisdição na respectiva unidade da Federação.
Art. 7º Compreende-se entre as competências do
Conselho Federal de Medicina editar normas para definir
o caráter experimental de procedimentos em Medicina,
autorizando ou vedando a sua prática pelos médicos. Parágrafo único. A competência fiscalizadora dos Conselhos
Regionais de Medicina abrange a fiscalização e o controle dos procedimentos especificados no caput, bem como
a aplicação das sanções pertinentes, em caso de inobservância das normas determinadas pelo Conselho Federal.
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Reportagem

Obras intermináveis na FM e no HC

enquanto a faculdade de Medicina deve receber o priMeiro paviMento eM outubro, faltando outros dois para a construção ser totalMente
finalizada, os pacientes do novo hospital das clínicas terão que aguardar pelo Menos uM ano e Meio para vereM Melhorias estruturais
Faculdade de Medicina

A

Mas por que não construir o edifício
de uma só vez? Ainda segundo o diretor
da FM, como o dinheiro para a realização das obras é proveniente de emendas
de deputados federais e da própria Universidade, possivelmente, uma emenda
de R$ 20 milhões teria menores chances
de ser aprovada.
De acordo com o cronograma, a obra
deverá ser entregue em outubro de 2013
e, nesse momento a faculdade conseguirá
suprir as necessidades da graduação. Os
estudantes poderão assistir às aulas nas
dependências da FM, atualmente ministradas no Centro de Aulas D, e algumas
aulas do IPTSP e do ICB poderão ser desenvolvidas no novo edifício.
Em relação à estrutura atual da faculdade, no caso o térreo, não estão previstas
reformas. Mas algumas mudanças poderiam ser feitas, como a troca das cadeiras
antigas pelas novas que estão ociosas no
subsolo do centro de aulas D.
Carina Nogueira (Turma 59)
Fotos: Arquivo

Q

uando teremos a Faculdade de
Medicina de volta? Quanto isso
vai custar ao governo? Quais as
melhorias para a comunidade acadêmica?
Essas são perguntas que os estudantes fazem frequentemente.
Em entrevista no dia 20 de maio, o diretor da Faculdade de Medicina, Dr. Vardeli, afirmou que a obra da FM, iniciada
em maio de 2012 e executada pela empresa
Tehcna Engenharia, está dentro do prazo
de 18 meses. O primeiro pavimento contará com novas salas de aula, ampliação do
laboratório de habilidades e da biblioteca.
O custo da obra está avaliado em R$
5.370.469,03. No entanto, o edifício da
FM só estará completo quando os outros
dois pavimentos forem construídos. Os
projetos e plantas já existem, porém, deverão ser devidamente licitados e a construção será feita separadamente. Os pavimentos restantes serão compostos, em
sua maioria, por gabinetes de professores,
laboratórios, salas para pós-graduação e
residências.

Hospital das Clínicas
s obras do novo prédio do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG)
estiveram praticamente paradas por cerca
de dois anos e meio. No fim do mês de
maio de 2013, entretanto, observei alguns
avanços na construção da nova estrutura
hospitalar. Para muitos de nós acadêmicos, estas são as primeiras mudanças perceptíveis no tão prometido novo hospital.
Mas será que dessa vez é pra valer?
De acordo com Dr. José Garcia, Diretor Geral do HC, em entrevista realizada
no dia 16 de maio, as obras do prédio de
internações do HC retornaram aos trilhos. “A gente acredita que não passa de
um ano a construção”, relata o diretor ao
se referir ao levantamento do restante da
estrutura do hospital, ou seja, dos outros
nove andares.
Entretanto, ele também disse que o
acabamento deve durar seis meses ou
mais’. “A parte de acabamento pode demorar mais um pouco porque levantar a parte de alvenaria
é muito simples, a
parte mais complexa
do hospital, que
envolvia centro
cirúrgico, UTI e
áreas diagnósticas
já estão construídas na parte física. O que

tem que subir agora são todos os andares
típicos.” Os ‘‘andares típicos’’, aos quais se
refere o diretor são as alas de internação
a serem construídas utilizando o mesmo
molde, já que são estruturalmente iguais.
Resumindo, a construção dos últimos
nove andares, em geral, deverá ser bem
mais fácil e rápida que a construção dos
andares inferiores. O diretor do HC, entretanto, não soube dizer com precisão sobre
o que virá pela frente, qual será o próximo
capítulo dessa longa e entediante novela.
O responsável pela fiscalização da
obra, Wilson Marques Silva, engenheiro
do Centro de Gestão do Espaço Físico
(Cegef ), órgão responsável pelo gerenciamento das grandes obras da UFG disse que a nova empresa responsável pelo
HC, a EHS, já enviou um cronograma
detalhado com todos os gastos daqui pra
frente. Mas com um detalhe: não há datas
estabelecidas, e sim o que acontecerá no
primeiro mês, segundo mês, e por aí vai.
Gustavo Leão (Turma 59)
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Reforma Curricular: o que eu tenho a ver com isso?
Mudanças

no

Projeto Pedagógico

S

e existe um assunto que percorre os
corredores da Faculdade de Medicina
da UFG, mas do qual a maioria dos
alunos desconhece o conteúdo, é a Reforma Curricular. Como acadêmicos, questionamos o impacto disso para o nosso curso
e recebemos poucas informações, muitas
vezes divergentes e pouco compreensíveis.
Perguntas como “O que é a reestruturação do currículo?”, “Deixaremos o ensino
tradicional para seguirmos o PBL?”, “Isso
vai nos atingir?”, “Será algo positivo ou
negativo?” e “Outras escolas estão fazendo
isso também?” são algumas que queremos
responder com esse texto, dada a necessidade de todo acadêmico entender o que é a
Reforma Curricular.
Para entendermos a reestruturação do
currículo, como será efetuada e quais são
os seus objetivos, devemos primeiramente
situar o contexto da nossa escola dentro do
processo de evolução da educação médica.
No início da segunda metade do século
XX, o modelo flexneriano, que instituía a
formação biológico-cientificista, com foco
no processo curativo, influenciou o ensino
das ciências da saúde na América Latina.
Todavia, as necessidades não cobertas por
esse modelo hospitalocêntrico, como a
ausência de abordagem psicossocial e de
adequação do processo saúde-doença às
condições das comunidades assistidas, e as
críticas levaram-no ao descrédito dos seus
projetos pedagógicos.
Dessa maneira, passamos a perceber
a necessidade de mudanças no ensino da
Medicina, em especial no que concerne à
formação de profissionais com uma visão
holística do paciente, dos determinantes

[

A carência de professores e de cenários
de prática, a resistência por parte dos
docentes e a dificuldade em aplicar
metodologias ativas e avaliações
modernas podem atrapalhar o novo PPC.

do curso envolvem metodologias de ensino, processos avaliativos e integração das disciplinas

sociais e do sistema de saúde vigente. Alguns momentos históricos refletem essa
mudança de paradigma, sendo o principal
exemplo a Reforma Sanitária. Porém focaremos em 2001, quando houve a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) das áreas da saúde, as quais podem
ser consideradas um resultado da mobilização dos educadores dos cursos da saúde
no Brasil e compreendidas como reflexo
das tendências que propõem inovações na
formação dos profissionais de saúde.
Por meio da criação e aplicação do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Medicina (Promed),
várias escolas médicas fizeram mudanças
curriculares a fim de se adequarem ao que
era preconizado pelas DCN. Em 2003, a
FM/UFG teve que se adaptar por meio da
criação das disciplinas de Práticas Integradoras e Saúde Coletiva e da ampliação do
internato para um período de 24 meses.
Em 2004, o Promed deu lugar ao Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde).
Sua função é analisar sistematicamente o
processo ensino-aprendizagem do conteúdo curricular aplicado, promovendo e
incentivando o desenvolvimento docente e
a utilização de novos métodos de ensino-aprendizagem e sua avaliação contínua.
Nesse contexto de estímulo à mudança
curricular dado pelo Pró-Saúde, somado
à avaliação da Comissão de Avaliação das
Escolas Médicas da Associação Brasileira
de Educação Médica (ABEM), em 2009,
que classificou a FM/UFG na tipologia
inovadora com tendência avançada, a Comissão de Educação Médica da nossa faculdade considerou importante alterar seu
Projeto Político-Pedagógico, iniciando a
Reforma Curricular que segue até hoje.
As discussões sobre a mudança curricular são feitas em encontros que, desde 2009,
reúnem alunos e professores para definir o
que deve mudar na faculdade. As reuniões
são abertas ao público e costumam ocorrer

em alguns dias da semana, durante o período da manhã. Ocasionalmente, os debates têm a participação da Profa. Dra. Lea
Anastasiou, pedagoga da UEL e especialista em currículos do curso de Medicina.
Mudanças
Durante os encontros, foram decididas
as diretrizes do novo Projeto Pedagógico
de Curso (PPC) da FM/UFG e suas estratégias de implantação, além de ser definido
que o novo currículo não será retroativo, ou
seja, as turmas que já estão de acordo com o
atual PPC continuarão a seguí-lo.
As inovações constituem mudanças em
relação às metodologias de ensino utilizadas, processos avaliativos e integração das
disciplinas, além da definição do que será
abordado nas matérias. A Comissão de
Educação Médica sugere que as metodologias de ensino-aprendizagem sejam ativas
e centradas no estudante, contemplando as
peculiaridades de cada disciplina.
Em relação às avaliações, é preconizado
que seja contemplada a associação de métodos de avaliação cognitiva, habilidades e
atitudes, priorizando a formação em vez da
punição. Em outras palavras, o processo avaliativo teria que servir para que o aluno e o
professor identificassem suas “lacunas” para,
posteriormente, preenchê-las em conjunto.
Quanto à integração interdisciplinar, a
intenção é de que haja a introdução precoce
do aluno à prática médica e que as disciplinas não sejam ministradas de modo isolado, possibilitando a construção do conhecimento e do raciocínio clínico do médico
generalista voltado para o Sistema Único
de Saúde. Em suma, o novo PPC visa a
formação de um médico que enxergue holisticamente o paciente, o seu contexto na
comunidade e no sistema de saúde vigente.
Ao contrário do que muitos pensam,
o processo de reestruturação curricular da
FM/UFG não pretende abandonar o ensino tradicional e abraçar o PBL (Aprendi-

zagem Baseada em Problemas, na tradução
para o português), mas sim adquirir aspectos desse método que foram considerados
úteis para a melhoria do ensino.
No campo das ideias, portanto, existem
pontos positivos na Reforma Curricular,
pois ela pretende adequar o ensino-aprendizagem da nossa faculdade ao que muitas
escolas médicas já fizeram, como as Faculdades de Medicina da UEL, UEM e USP-Ribeirão Preto. Todavia, percebemos pontos negativos tanto na definição do que deve
estar no papel do próximo PPC da FM/
UFG quanto, principalmente, na abordagem prática desse novo currículo. Exemplos
disso são a carência de professores e de cenários de prática, a resistência por parte dos
docentes e a dificuldade em aplicar metodologias ativas e avaliações modernas.
Por isso, são traçadas estratégias que
viabilizem essas modificações curriculares,
como cursos de desenvolvimento docente,
avaliação continuada do processo de ensino-aprendizagem das disciplinas, discussões amplas nos departamentos e outros.
Apesar de todas essas medidas, sabemos
que o novo currículo ainda está muito incompleto e precisa de melhorias teóricas e
práticas antes de sua implementação.
Finalmente, o Departamento de Ensino
Médico do CAXXIA considera essencial
que haja a reestruturação curricular da FM/
UFG, visando à solução ou redução dos problemas existentes no currículo e a atualização da educação médica em nossa faculdade.
Não obstante isso, somos veementemente
contrários a um novo PPC que resulte em
melhorias no papel, mas sem aplicabilidade prática, e sabemos que os estudantes são
fundamentais na elaboração da educação
médica. Contamos com a participação dos
acadêmicos e dos docentes para nos auxiliar
a formar um currículo que seja cada vez voltado para um ensino de qualidade.
Departamento de Ensino Médico
Centro Acadêmico XXI de Abril

Setembro de 2013

9

Diretoria e Departamentos

Conselho de Ligas Acadêmicas da FM/UFG é criado
CONLIG

O

vai estipular metas anuais para as ligas, fiscalizar a prática de atividades de extensão e quer torná-las multidisciplinares

projeto de criação do CONLIG,
que tramitou desde o início de
2012, teve aprovação, por unanimidade, do Conselho Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Goiás (FM/UFG) no dia 10 de abril 2013,
entrando em vigor desde então. A iniciativa
de autoria do Departamento Científico do
Centro Acadêmico 21 de Abril (DC-CAXXIA) visa criar um sistema de integração
entre as ligas acadêmicas, elaborando estratégias para garantir que prevaleça a boa
qualidade das atividades do tripé de ensino
moderno (ensino, pesquisa e extensão).
O CONLIG é formado por uma diretoria – a deste ano foi constituída pelos
fundadores do DC – e por membros que
representam cada liga dentro do Conselho
e, individualmente, têm direito a um voto
sobre as decisões a serem tomadas. No próximo ano, a ideia é que a diretoria seja eleita
por voto direto dos membros do Conselho,
podendo qualquer membro se candidatar. Assim, o CONLIG não estará vinculado ao CAXXIA e poderá exercer suas
funções como órgão relacionado apenas à
FM/UFG. A representatividade do Centro
Acadêmico será por meio do DC, que terá
cadeira garantida na diretoria do órgão.
Muitas ligas acadêmicas de nossa faculdade são criticadas por concentrarem atividades de ensino em detrimento da extensão
e da pesquisa. Tal realidade contraria o conceito de ligas acadêmicas, que são órgãos
estudantis, de caráter educador, que prezam
pelo cumprimento do tripé de ensino moderno, funcionando como elo entre academia e comunidade e estimulando um fluxo
de conhecimento nesses pares. Essa relação
implica a necessidade de as ligas terem um
cunho prático de atividades sociais. No entanto, poucas ligas têm cumprido integralmente essas tarefas, mesmo sendo garantido um certificado anual por tudo o que foi
ou não feito. Além disso, até então, não há
controle sobre o processo de criação de ligas
acadêmicas, observando, por exemplo, se é

mesmo necessária a nova liga ou se não há
outra com temática semelhante, bem como
se ela tem um projeto social pertinente. Essas observações podem contestar muitos
pseudoprojetos que não passam de interesse por certificados para a diretoria e mão de
obra para elaboração de trabalhos científicos dos docentes. Assim, o CONLIG surge
com a importante função de participar da
criação de ligas acadêmicas e zelar pela qualidade das já existentes na FM/UFG.
O CONLIG estipulou metas anuais
a serem alcançadas pelas ligas nos setores
de ensino, pesquisa e extensão: 25, 25 e 40
pontos, respectivamente, sob pena de serem
fechadas por insuficiência. Para o funcionamento de 2013, excepcionalmente, por ser
um ano de implantação e adaptação, só será
exigido das ligas o cumprimento de 50%
dessas metas. A pontuação das atividades
foi pensada para valorizar os trabalhos que
representam maior contribuição social para
a área de extensão, maior impacto científico
para a área de pesquisa, e melhor capacitação dos alunos acerca da temática da liga na
área de ensino. Cabe ressaltar que toda liga
só poderá funcionar com direito a emissão de certificados aos seus membros pela
PROEC, fazer curso introdutório e admitir novos membros, se estiver vinculada ao
CONLIG, além decumprir as normas estipuladas pelo Conselho em Edital, inclusive
com relação às metas de atividades.
Em muitas faculdades do Brasil, a liga
acadêmica é entendida como um tapa-buraco da graduação, com a função praticamente exclusiva de agrupar alunos para
discutir um tema que não é bem tratado
durante o curso. Embora o CONLIG entenda que a liga possa sim contribuir nessa
questão, envolvendo em sua prática temas
que complementem as atividades de ensino do profissional de saúde, ele desaprova
veementemente as ligas que não contemplam, principalmente, as atividades de extensão, que devem ser o foco de toda liga.
Essa prática considerada equivocada pelo

CONLIG pode ser demonstrada na descrição de uma liga do Sul do Brasil: “A Liga
X busca: trabalhar entre os integrantes e a
comunidade acadêmica temas que não são
tão detalhados na universidade e de grande
importância para a formação médica, através de palestras com convidados especiais;
organizar casos clínicos que visam despertar
a reflexão dos ouvintes ora sobre o diagnóstico, ora sobre o tratamento das doenças;
organizar minicursos e jornadas; apresentar trabalhos em congressos e estimular
a confecção de artigos científicos. Ainda,
possibilita estágios em hospitais locais e de
outros Estados que lidam diretamente com
pacientes da hematologia, gerando, desta
forma, aprofundamento na área específica e
na clínica médica em geral, além de maior
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na disciplina de hematologia.”

[

O CONLIG surge com a importante
função de participar da criação de ligas
acadêmicas e zelar pela qualidade das
já existentes na FM/UFG.

Outro trabalho de interesse do CONLIG a médio e longo prazo é organizar
suas ligas de modo que elas possam lidar
com assuntos amplos, de forma multidisciplinar, se desvinculando gradativamente
do costume de se tratar de especialidades
ou de subespecialidades médicas. Assim,
ao invés de se criar a Liga de Cirurgia
Pediátrica, Liga de Aneurisma da Artéria
Cerebral Média ou a Liga de Litíase Renal, por exemplo, o CONLIG apoia a formação de ligas que poderiam certamente
tratar desses temas, mas com um sistema
de intervenção amplo naquela realidade
social, orientando a criança e seus pais não
só sobre a importância da cirurgia, mas sobre vacinação, a atividade física, a escola, a
família em si, e por aí vai. Dessa forma, as
ligas deveriam ser definidas como: Liga de
Saúde da Criança, Liga de Saúde do Idoso,

Liga de Saúde Mental, Liga de Sexualidade, por exemplo. E mais do que se definir,
agir como tal. É certo que algumas ligas da
FM/UFG já realizam esse trabalho multidisciplinar, com ações de suma importância
mesmo abordando temas de subespecialidades médicas. Entretanto, não há dúvidas
que muito pode ser melhorado até mesmo
nessas ligas, que o trabalho conjunto em
campanhas pode representar um ganho e
que o processo de maturidade para exercer
as atividades das ligas, principalmente de
extensão, é gradual, posto que exige muita
dedicação e sensibilidade para extrapolar os
muros da universidade e voltar os olhos à
comunidade.
Tudo isso é trabalhoso e mexe com a
zona de conforto de muita gente. Acostumadas a não se importarem com os
trabalhos das ligas (bem como de outras
atividades extras da Faculdade não destinadas exclusivamente ao retorno pessoal), a cumprirem seus mandatos de um
ano, receberem seus certificados de honra
ao mérito e entrarem no internato com o
“dever cumprido”, algumas pessoas tem se
oposto à criação do CONLIG. Admitimos
que muito do que foi proposto deve ser repensado, debatido e adequado à realidade
das ligas nos próximos anos, pois a prática
diz melhor que a teoria sobre o que é viável de execução. Mas não será por medo
de errar que o CONLIG se sucumbirá.
Estamos abertos às críticas construtivas.
Elas ajudaram e continuam contribuindo
com o CONLIG. Toda a diretoria tem se
empenhado em fazer um bom trabalho e já
contamos com o apoio da maioria das ligas.
Dessa forma, esperamos, muito em breve,
tornar a FM/UFG referência nacional em
Ligas Acadêmicas e extensão universitária.
Isso não é só um sonho, é uma meta.
Rodolpho Lemes de Oliveira (Turma 59)
Chefe do Departamento Científico do CAXXIA
Gestão 2013
Presidente e coordenador do projeto
de criação do CONLIG
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Extensão em prol da saúde feminina
liga

da

A

MaMa

oferece serviços de prevenção, diagnóstico e trataMento do cÂncer que é o segundo Mais coMuM entre as Mulheres

tram palestras com temas relacionados à
mama, como: anatomia, exame físico, neoplasias e outras doenças mamárias. Também são formados grupos de discussão de
artigos e casos clínicos. A Liga ainda oferece atividades regulares de acompanhamento em ambulatório e cirurgias.
Anualmente, o Curso Básico da Liga da
Mama traz palestras que abordam o câncer,
o silicone e aspectos psicológicos que envolvem a mama. Após o curso, uma prova de
seleção é aplicada aos participantes interessados em se tornarem membros da Liga.
A área de pesquisa une membros discentes da graduação, pós-graduação e coordenadores docentes vinculados ao Programa
de Mastologia do HC/UFG. O objetivo é
produzir trabalhos de amplo impacto científico embasados em temas como prevenção,
rastreamento, tratamento e reabilitação do
câncer de mama. É uma oportunidade de
seus membros se engajarem em iniciações
científicas com propostas de grande porte.
Extensão
Todas as atividades realizadas pela Liga
têm como finalidade maior o retorno à sociedade. Por isso, o enfoque desse projeto é
Arquivo

Liga da Mama é um projeto de
extensão da Universidade Federal de Goiás (UFG) formado por
acadêmicos de Medicina, Enfermagem e
Psicologia, sob a supervisão de docentes do
Programa de Mastologia do Hospital das
Clínicas (HC) da UFG e a coordenação do
Dr. Ruﬀo Freitas Júnior. Fundada em 2001,
desenvolve suas atividades em três grandes
áreas: ensino, pesquisa e extensão, com o
propósito de discutir aspectos referentes às
enfermidades mamárias, enfatizando a prevenção, o diagnóstico e o tratamento.
O câncer de mama é o segundo mais
comum em mulheres, mas com prognóstico relativamente bom quanto mais precoce
for a detecção e o tratamento. No entanto, possui alta mortalidade, provavelmente
devido ao diagnóstico em estágios avançados. A Liga da Mama assume esse tipo de
câncer como o principal tema de suas atividades, pela importância de disseminar a
cultura da prevenção e realizar diagnósticos
e tratamentos precoces para tentar reduzir
as chances de morte.
No âmbito do ensino, a Liga promove
aulas teóricas semanais, intercalando assuntos gerais e específicos para os membros da
Psicologia. Professores convidados minis-

Estudantes utilizam a “mamamiga” para ensinar como fazer o autoexame e sua importância

o item do tripé diretamente relacionado à população, sobre
o qual o ensino e a pesquisa
se articulam, sendo esse
item a extensão propriamente dita.
A extensão da Liga da
Mama é composta por diferentes formas de abordagem
ao seu público-alvo: mulheres
adolescentes e adultas. Atua em campanhas educativas que enfocam a atenção
primária, por meio de orientações quanto
aos fatores de risco para o câncer de mama,
a importância de realizar a mamografia
anualmente após os 40 anos, e o valor da
realização mensal do autoexame das mamas como forma auxiliar de detecção precoce. A “mamamiga” ajuda os estudantes
de Medicina e Enfermagem a explicarem
o passo a passo do autoexame.
As campanhas educativas da Liga ainda contam com a atuação dos estudantes
de Enfermagem e Psicologia, que ministram palestras interativas sobre o autoexame das mamas e os aspectos psicológicos
relacionados a essa doença.
Nas campanhas de rastreamento, o enfoque principal é a detecção do câncer de
mama. Os alunos de Medicina do terceiro
ano em diante atendem mulheres que procuram os consultórios com o resultado de
suas mamografias em mãos. O atendimento é realizado pelos discentes, com a supervisão dos residentes e dos médicos docentes vinculados ao Programa de Mastologia
do HC/UFG. Essas campanhas estipulam
condutas posteriores, logo haverá continuidade no acompanhamento das pacientes
ali atendidas. A Enfermagem e a Psicologia também atuam ministrando palestras,
assim como nas campanhas educativas.
As atividades de rastreamento acontecem em cidades do interior de Goiás,
já tendo sido realizadas em municípios
como Rubiataba, Catalão, Jataí, Goiatuba
e Ceres. Para este ano, há propostas para

visitas em Mozarlândia, Goianira e Itapuranga. Essas
campanhas têm duração
de um ou dois dias, com
público médio de 300
mulheres atendidas.
A Liga da Mama também participa de evntos a
exemplo da Corrida de Prevenção do Câncer de Mama, realizada em Goiânia desde 2011. No ano
passado, teve 1.200 participantes.
Outra atividade de extensão da Liga
são as chamadas “salas de espera”, realizadas às quartas-feiras pelos estudantes de
Psicologia e às terças e quintas pelos alunos
de Enfermagem, na sala de espera do Programa de Mastologia. Consistem em encontros em que são ministradas, pelos alunos de Enfermagem, palestras interativas
sobre temas escolhidos pelas mulheres. Já
os discentes de Psicologia fazem rodas de
conversa ou atendimentos individuais, tratando de aflições e opiniões quanto ao câncer de mama, manifestadas pelas pacientes
que aguardam atendimento médico.
No ano de 2013, a Liga da Mama já
participou de campanhas educativas em
parceria com a Metrobus, que teve público
médio de 80 mulheres; com o Sesc Faiçalville, atendendo 62 mulheres; e com a Feira
Agro Centro-Oeste, onde 194 mulheres
foram atendidas. Algumas campanhas educativas e de rastreamento já estão agendadas para o segundo semestre. A Liga está
sempre aberta a novos convites pelo e-mail
ligadamama@gmail.com.

[

A Liga da Mama assume esse tipo
de câncer como o principal tema de
suas atividades, pela importância de
disseminar a cultura da prevenção
e realizar diagnósticos e tratamentos
precoces para tentar reduzir as
chances de morte.
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Aprendizado em Neurociências
para ajudar a comunidade

Liga

proporciona aos membros conhecerem a prática ambulatorial, atuarem em situações de urgência e emergência e busca reduzir

a morbimortalidade de pacientes por traumas e doenças neurológicas

[

Segundo dados do Ministério da
Saúde, as doenças do aparelho circulatório
constituem as principais causas de óbito
no Brasil e dentro deste grupo estão as
cerebrovasculares, responsáveis por um
terço dentre as mortes por doenças
do aparelho circulatório.

cas mensais com debates de casos clínicos
e cirúrgicos, para as quais neurocirurgiões,
neurologistas, psiquiatras e residentes nessas áreas são convidados a participar e enriquecer esses momentos de grande aprendizado para os acadêmicos da Liga.
Também são realizados ambulatórios
semanais no Núcleo de Neurociências do
Hospital das Clínicas (HC) da UFG, proporcionando maior contato com a área prática da Medicina desde o início da formação; acompanhamento de neurocirurgias
no HC, no Hospital Santa Mônica e no

Arquivo

A

Liga Acadêmica de Neurociências da Faculdade de Medicina da UFG é coordenada pelo
neurocirurgião Dr. José Edison da Silva
Cavalcante e pelo neurologista Dr. Delson José da Silva. Tem como princípio o
desenvolvimento de projetos de ensino,
pesquisa e extensão que visam o desenvolvimento acadêmico, profissional e humano de seus membros.
As atividades de ensino incluem aulas
teóricas semanais com temas da Neurologia
e Neurocirurgia de fundamental importância na formação médica, bem como discussões de artigos científicos, a fim de adquirir
e aprofundar conhecimentos, sessões clíni-

Acadêmicos participam da Campanha de Prevenção ao AVE e do Encontro das Ligas Acadêmicas

Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo);
acompanhamento dos residentes de Neurologia e Neurocirurgia nas enfermarias
do HC e plantões noturnos semanais no
Hugo, que permitem ao acadêmico praticar
seus conhecimentos e adquirir experiências
em situações de urgência e emergência.
Acrescenta-se ainda as atividades virtuais na plataforma Moodle de Ensino à
Distância, que incluem aulas, discussões
de tópicos e compartilhamento de artigos.
Cabe destacar que no ano de 2012, a Liga
de Neurociências foi premiada com o Prêmio Asklépios de Melhor Liga Acadêmica da FM/UFG no quesito Ensino.
A Liga promove todos os anos o Curso
de Neurociências e Curso Introdutório da
Liga de Neurociências, o Curso de Neuroanatomia Aplicada, a Jornada Acadêmica
de Neurociências e a Palestra aos Cuidadores de Pacientes com Doença de Alzheimer. Os membros têm a oportunidade
de participarem como organizadores em
todos esses eventos, incrementando seus
currículos acadêmicos e tornando-os mais
aptos a pleitear vagas em concursos, além
de produzirem oportunidades ímpares em
suas carreiras profissionais.
Dentre as atividades de pesquisa estão

apresentações de trabalhos científicos em
congressos regionais, nacionais e internacionais e publicações em revistas. No ano
passado, tivemos trabalhos publicados em
eventos como: XXV Congresso Brasileiro
de Neurologia, XXX Congresso Brasileiro
de Psiquiatria, 50º Congresso Brasileiro de
Educação Médica, 15º Congresso de Clínica Médica do Estado de Goiás e XXIV
Encontro Científico dos Acadêmicos de
Medicina/III Congresso Goiano de Ética
Médica. Este ano, a Liga está produzindo
trabalhos para o XXI World Congress of
Neurology e artigos científicos para periódicos. Além disso, está iniciando três projetos de pesquisa sobre os temas neurotrauma,
hemodinâmica e neurocirurgia funcional.
Nas atividades de extensão, a Liga de
Neurociências destaca-se pela excelente
atuação no XI Encontro das Ligas Acadêmicas e na IX Ação Integradora dos

Acadêmicos da Área da Saúde, o que lhe
rendeu o prêmio na segunda colocação em
avaliação de atendimento e qualidade dos
serviços prestados.
A Liga reconhece a importância das
suas ações junto à população, que têm por
finalidade reduzir a morbimortalidade por
traumas e doenças neurológicas, dentre as
quais figura o acidente vascular encefálico
(AVE). Segundo dados do Ministério da
Saúde, as doenças do aparelho circulatório
constituem as principais causas de óbito
no Brasil e dentro deste grupo estão as cerebrovasculares, responsáveis por um terço
dentre as mortes por doenças do aparelho
circulatório. Nesse contexto, a Liga de
Neurociências ensina à população sobre
prevenção primária, identificação precoce
e como agir frente à doença, a fim de se
reduzir a morbimortalidade da mesma.
Em 2012, a Liga participou de dez
campanhas, incluindo a Campanha Mundial de Prevenção ao Acidente Vascular
Encefálico: “Porque eu me importo”. A
Liga também realizou a II Palestra aos
Cuidadores de Pacientes com Doença de
Alzheimer, visando melhorias na qualidade de vida da população que sofre com essa
doença neurodegenerativa.
Assim, a Liga de Neurociências proporciona formação social, cultural e intelectual, auxiliando seus membros a se tornarem
profissionais completos e conscientes.
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Um pé dentro da Faculdade, um pé na história
Eles estão por toda parte. Alguns são
famosos, outros clássicos, os que são impostos, mas todos têm em comum o porquê
de sua criação: delimitar e definir os seus.
Dica: se você é um frequentador da nossa
faculdade, caso seja atencioso, sempre passa
por um deles ao entrar na FM. Adivinhou?
Estou falando de símbolos: qualquer imagem, divisa, emblema, figura, marca ou sinal que representa e encerra a significação
de tendências inconscientes. E os símbolos
da Medicina são quase tão antigos quanto
a história do próprio homem, do qual esta
é ferramenta bem como objeto.
Sim, há mais pedreiros, cimento, ripas
de madeira e pó do que alunos em nossa
faculdade. Mesmo assim, bravamente, nossa pequena estátua de
Asklépios resiste em seu estandarte guardando a frente do teatro.
Como você bem deve saber, Asklépios para os gregos, ou Esculápio
para os romanos, é mitologicamente o deus da cura e, portanto,
da Medicina. Seu cajado envolvido
por uma serpente é o principal
símbolo da Medicina ocidental,

está no centro da bandeira da Organização
Mundial de Saúde desde 1956 e foi adotado como símbolo pela American Medical
Association em 1919. Até entendo o porquê de um cajado, mas, meu querido Asklépios, pra quê uma serpente?
Como toda boa lenda que se preze, há
pelo menos uma história greco-romana
que explique tal porquê. Em um dos mitos,
a verdade é que a própria serpente decidiu
se enrolar no cajado do deus enquanto ele
estava no templo e, mesmo com todos os
esforços de Esculápio em retirá-la, por lá
permaneceu. Há ainda o de que, certo dia,
o deus observou uma serpente trazer outra serpente morta de volta à vida apenas
depositando na boca desta algumas ervas
e, desde então, Esculápio teria a tomado
como seu animal tutelar. Simbolicamente, também é feita uma associação entre a
troca de pele das cobras e a renovação da
saúde pela Medicina. Aos que demonizam a serpente por termos sidos expulsos
do paraíso (nem me fale disso!), aí vai a
bomba: ela é biblicamente símbolo da cura,
como se lê no Quarto Livro de Moisés,
21:8, “Então, disse o Senhor a Moisés: ‘faze

uma serpente de bronze
e põe-na sobre a haste; e
será que todo o mordido
que olhar para ela viverá’”.
Mas como tudo que envolve Medicina nada tem de
simples, acredite: o Caduceu
de Mercúrio faz sim certa
referência médica. Eu sei, eu
sei: você aprendeu na semana
do calouro que tatuar o bastão alado com duas serpentes
enroladas achando que era o cajado de
Esculápio é uma burrada, mas calma lá,
não é bem assim. O caduceu de Mercúrio
é o símbolo do comércio, mas é também
o de serviços de saúde de algumas forças
armadas, inclusive a dos Estados Unidos.
A história explica: os homens que procuravam os feridos e os mortos nos campos
de batalha levavam o caduceu, semelhante
à bandeira branca ou à bandeira da cruz
vermelha nos conflitos mais recentes.
Acontece que Mercúrio, apoiado em seu
caduceu, era o SEDEX do Olimpo (daí
ser o deus do comércio e da comunicação),
mas também fazia o bico de conduzir os

mortos ao Reino de Plutão, o submundo.
E o que mais íntimo à Medicina se não a
própria morte?
Chega de Grécia e Roma, voltemos ao
cerrado e a nossa amada FM/UFG! Dr.
Heitor Rosa fez questão de publicar em seu
livro “Coletânea” a explicação do brasão da
faculdade. Em resumo, o Professor Emérito
nos explica a presença do leão que sustenta um mastro com uma flâmula. O animal
representaria a Liderança que deve ser a posição da faculdade dentro da Universidade;
a Força que deve ter o trabalho em prol da
comunidade; a Bravura para persistir e resistir às adversidades; e a Beleza que vem
da arte de ajudar o ser humano. Já a flâmula contém os dizeres “Scientia et Veritas”
(Ciência e Verdade), que trazem a prerrogativa de que não há ciência sem verdade
assim como não há Medicina sem ciência.
Por fim, logo abaixo do brasão há a data de
fundação da Faculdade: MCMLX (1960).
Ufa! Tudo isso? Agora você entende que
entrando na faculdade faz parte da construção da história, querendo ou não.
Danielly Bernardes (Turma 60)

Saudades de mim mesmo
O despertador toca às 5:40h da manhã.
Levanto, carrego 77 quilos de um corpo
que não atinge seu sono REM há tempos.
Entro no banheiro, ligo o chuveiro e espero a água quente acordar-me para mais um
dia que sequer começou. O banho termina!
Olho bem nos meus olhos fundos e com
olheiras, minha barriga aumentada e minha
fácies típica de um aluno de Medicina. Por
um segundo, olho-me novamente no espelho, e parece que o vejo me perguntar: “Ei,
você aí! Já pensou em voltar a ser você?”
Por assim dizer, todo aluno de Medicina escalona (mesmo que inconsciente) pelo
menos três “EUs”: o de antes, o durante e o
depois da graduação. O seu EU das antigas

queria ser aprovado em um curso de status.
Mas parece que o EU que existia no cursinho simplesmente desapareceu. O mesmo
EU que cogitava, sobretudo a Medicina, o
mesmo EU que achava que vivia cansado,
ou que quase não saía, ou quase não dormia
e que sempre tinha um sonho de sonhador.
O mesmo EU que hoje é saudosista.
O seu EU do durante, viu que não é bem
assim, que as noites são mal dormidas, que
a pressão é constante, e que status só existe pra aluno de pré-vestibular. Como bem
dizia Casimiro de Abreu: “Ai que saudades
eu tenho da aurora da minha vida da minha
infância querida que os anos (Não Trazem
Mais)”. Seu EU de agora, volta e meia vive

em crise de existência, seja naquele show que
tanto aguardou e caiu em vésperas das provas, ou nos plantões em feriados nacionais (e
mundiais!), ou quem sabe no casamento de
um familiar que você sequer pode ir, ou ainda nas festas da Medicina que já perderam a
graça. É... Antes agora do que nunca, certo?
E o seu EU do futuro? Um EU que
cogita status e descanso semelhante ao seu
EU de antes! Ele que planeja intercâmbio,
férias, trabalho bem remunerado e boas noites de sono. Esse EU que quer realizar tudo
de bom na vida, antes que perca a energia
de sonhar. Ou antes que se atinja a aposentadoria! Planos e planos são traçados, mas,
muitas vezes, não são concretizados.

Tantos EUs que nos perdemos em nós
mesmos a ponto de querermos ser aquilo
que já fomos e aquilo que sonhamos em ser.
O difícil é que não existe conto de fadas na
Medicina. Aqui existem noites de estudos e
plantões. Mas vale ressaltar, que é entre altos
e baixos que o eletrocardiograma baseia-se.
Por tudo isso, mesmo na dúvida de qual EU
você quer viver, e de qual EU você tem saudade, lembre-se que seu coração continua a
bombear seu sangue, e sua vontade em ser
médico de humanos, de sonhos e de almas.
Escovo então os dentes, tomo café da
manhã, volto à Universidade.
Álvaro Sales (Turma 59)
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Qual o valor da vida?
Qual o valor da vida? Talvez seja uma
pergunta difícil para começar um texto, mas
volta e meia questiono-me sobre isso. Para
alguns, tem um valor tão profundo que sequer pode ser pronunciado, é inenarrável.
Para outros, basicamente, não tem valor.
Evolutivamente e originalmente, dizem
alguns cientistas, que a vida iniciou-se a partir de um aglomerado de aminoácidos, associados com sais, temperatura e água: os tais
coacervados. Não é a toa que Augusto dos
Anjos dizia ser filho do Carbono e do Amoníaco! Já para os fieis da Bíblia, a vida surgiu
quando o sopro divino moldou um pedaço
do barro e deu origem ao primeiro humano (para os amantes de etimologia, humano
deriva de ‘‘humus’’ que significa “o que veio
da terra”) embebido de alma. Cá entre nós, a
vida é realmente ambígua, correto?
E é na vida que os mais polêmicos temas
se entremeiam, como, por exemplo, aborto e eutanásia. Para muitos, o aborto é de
todo proibido, para outros, como o próprio
Conselho Federal de Medicina, em até três
meses de gestação (já que o coração ainda
não começou a bater) não existe problema
algum em fazê-lo. Por assim dizer, existe
um milhão de motivos para ser a favor do
aborto, e existe outro milhão para ser contra, e agora? Quem poderá nos auxiliar?
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Veterano

Eutanásia é uma palavra derivada do
grego e significa “boa morte” que, para muitos, de boa não tem nada. Em outras palavras, cometer eutanásia é antecipar a morte
de um indivíduo. Parece que quem é a seu
favor é um monstro, correto? É aí que está
a questão! Se fosse você um paciente terminal, sofrendo e sedento por alívio imediato,
preferiria viver mais alguns dias com todo
o sofrimento ou preferiria morrer e acabar
com as dores? Vish! Difícil, né?
Rapidamente, fiz questão de salpicar nos
temas “polêmicos”. Mas, abstive-me em vários outros já que pretendo guardar a cereja
do bolo para o final! Bolo esse que muita
gente na rua, nos asilos, nos hospitais gostaria de comer. Bolo esse que muito paciente
canceroso gostaria de assoprar as velinhas
por mais um ano. Bolo esse que muitas
crianças pobres, desnutridas, jamais comerão. Bolo esse que eu e você jogamos fora,
sem antes perguntar se existe alguém que
gostaria de comê-lo. E é dando o bolo em
nossas próprias vidas, que a vida faz questão
de nos mostrar o quanto somos apenas uma
cobertura de bolo, fina e sem graça.
Investimos milhões, bilhões, ZILHÕES
de dólares buscando a vida de uma simples
bactéria em outro planeta. Pra que tudo isso
se não conseguimos alimentar nem sequer

as vidas deste planeta? Irônico como uma
bactéria pode valer mais que muitas vidas
de um planeta azul que existe por aí. Por
que não se investe todo esse dinheiro para
suprir os buracos nos estômagos, na vida,
na alma, nas casas de tantas pessoas por
aqui? Dinheiro que poderia ser investido
em moradia, saúde, alimentação, qualidade
de vida. Às vezes, questiono-me se os marcianos não somos nós. Talvez até hoje a vida
extraterrestre não apareceu por aqui, porque
eles sabem valorizar a vida do mundo deles
que não precisam procurá-la noutro lugar.
Tanta gente por aí que retira a vida de
outra pessoa por dinheiro, ira, inveja, ciúmes! Quanta ganância!!! De que adianta
virmos da terra, ou dos coacervados, se nem
sequer temos conservado nossa terra de
origem? Parece que vivemos para matar e
morremos para servir de matéria orgânica!
Pra que muito dinheiro, muita festa, muito
sofrimento, muita agonia, muita corrupção
se a única certeza que temos é que vamos
morrer com a sensação de nunca antes termos vivido? Por assim dizer, volto-me ao
início do texto, já que foi erro meu indagar
aquela pergunta naquele momento, e questiono-lhe: Qual o valor da vida?

Como praticar
Medicina Baseada
em Evidências?

Certamente o termo Medicina Baseada
em Evidências (MBE) não lhe é estranho, mas
você sabe como obter essas evidências? Estatisticamente falando, é razoável supor que
não. Nosso curso não está nos preparando
eficientemente para isso!
Se você dissesse para os pacientes do HC
ou qualquer leigo como são tomadas as decisões clínicas dos médicos que os atendem,
certamente essas pessoas ficariam chocadas e
se sentiriam vítimas de um ritual xamanístico!
Estou aqui não para criticar, mas
para lhe fazer uma recomendação.
Se você tem interesse em aprender
mais sobre como embasar adequadamente suas decisões clínicas, leia
o livro Medicina Baseada em evidências - Seguindo os Passos de Sherlock
Holmes, de Jorgen Nordenstrom.
Trata-se de um livro super resumido e prático – quase um panfleto! – que
transmite de forma objetiva e prática os passos que devem ser adotados para a busca de
informações clínicas cientificamente relevantes, capazes de embasar suas futuras decisões.
Até a próxima edição com mais dicas!
Bruno Viana (Turma 58)

Álvaro Sales (Turma 59)

Aventuras do calouro Patrick

Arco-íris
Patrick von Calouris chegou em seu carro
veloz, terminado o caso clínico: sexta-feira a tarde, hora de Práticas Integradoras I. Estacionou
na vaga que tinha arranjado com o “tiozinho do
cone”, como chamava o camisa azul. O “tiozinho”
tampava a vaga do lado das escadas com
uma prancha de madeira, como se ali
estivesse em obras, a troco de... Bem,
hora de práticas!
Abriu a porta do carro e o caso
clínico voou até uma poça de água. Ah,
o ódio! Sua mãe tinha passado a manhã
copiando o caso clínico do colega de Patrick e fazendo letra bonita! Calçou uma

luva da caixa da anatomia, pegou as quatro páginas molhadas e foi para o elevador.
Dez pessoas esperando o elevador. Haja paciência! Que diabos querem dez pessoas ali? E
ele carregando água suja! Depois de o elevador
sambar entre o T2 e o 4º andar por um tempo, as
portas se abriram. Ele nem fez menção de ir para
o fundo, ficar perto do espelho e arrumar o cabelo, pois estava carregando aquela droga molhada.
Olhou por cima de algumas cabeças seu cabelo
que demorava horas penteando para parecer
despenteado. E gente suada estava encostando
nele! Que pobr... As luzes do elevador piscaram
uma vez e ele parou, escuro.

Por um instante tudo foi silêncio. Daí as criaturazinhas começaram a gritar por socorro. Foi uma
agitação tão grande que até empurrou Patrick
para cima de uma menina em um dos cantos. A
menina já estava nauseada com o cheiro forte do
1 Million, ao ponto que quando o pescoço do rapaz apareceu em seu nariz, vomitou. O bandejão
voltou todo no pescoço de von Calouris. A camiseta Abercrombie & Fitch estava arruinada. E a calça
Diesel. E os sapatos Osklen. A cara de nojo que se
abriu com o banho quente foi perdida no escuro.
Ele soltou um grito e ficou desesperado. Eca, eca,
eca, eca! Patrick queria morrer ali mesmo. E como
se não bastasse, vieram os jatos subsequentes,

todos nas mãos e nas calças do calouro. Não tinha
para onde correr. Foi um desespero.
Com o cheiro do vômito, foi uma cascata. Chovia para todo lado. O elevador inteiro começou a
por tudo pra fora. Paredes, teto, painel, calças,
sapatos, camisas, cabelos, relógios. E Patrick só
queria morrer.
As portas se abriram, mas o elevador estava
na metade do andar. Ele subiu na mesma hora e
saiu correndo e chorando como se fosse ao Vietnã.
Desceu as escadas e saiu do prédio. Lágrimas nos
olhos, não viu o caminhão. Tão novo, coitado!
Vitor Lucena Carneiro (60)
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A mentira nossa de cada dia
Quais são as mentiras que você precisa
acreditar para se levantar da cama? Talvez
precise dizer que tudo vai melhorar, que há
um propósito na vida, que nunca duvidou
de Deus, que seus amigos são verdadeiros,
que sua família é um porto seguro. Não interessam quais são suas mentiras, o fato é que
precisamos delas e é difícil viver a verdade
nua e podre de uma existência imperfeita.
Você já tentou viver livre dessas mentiras, mesmo que por alguns meses? Se sim,
não devem ter sobrado muitos amigos no
seu círculo de convivência e você deve estar
na “lista negra” de muitas pessoas, possivelmente com as quais já teve excelente relação!
Provavelmente você nunca deve ter cometido essa insensatez. Sinto admitir, mas
preciso das minhas mentiras, dos falsos amigos e das falsas cordialidades para ser feliz.
Sonho com o dia em que vou acordar e perceber que tudo foi pesadelo e que o que vejo
à minha frente são as sombras distorcidas de
outra realidade que se projeta trêmula na parede da caverna que sempre conheci.

Escrevo porque preciso exorcizar o que
aprendi ao trocar a doce existência de uma
vida sob máscaras pela sofrida vida de quem
se força à verdade. Tentar viver livre de hipocrisias e falsidades é uma experiência nova
para mim. Convido-o a repensar suas atitudes e contar quantas vezes se privou de dizer
o que realmente achava ou sorriu quando
queria chorar. Certamente, teve razões para
agir assim, mas lembre-se que ter motivos
para ser falso não o torna menos hipócrita!
Acredito que forçar-se a ser gentil com
pessoas que você tem razões para não gostar
é falsidade, mas sempre ouvi dizer que era
boa educação. Dizer que alguém em quem
você não pode confiar é seu amigo é, acredito eu, falsidade, mas há quem diga que é boa
convivência. Censurar suas próprias ideias e
convicções para não ofender as hipocrisias
alheias é, ao meu ver, uma (puta) falsidade,
mas todos me dizem que isso se chama respeito. Logo, perceba que, desde pequenos,
somos doutrinados a sermos falsos e entender essa falsidade como algo louvável.

Um amor que não se MED
Escolher a nobre arte de curar como profissão é um ato de altruísmo e vaidade. Uma escolha que te coloca em contato com a verdadeira
natureza humana, pois é na iminência da morte
e na dor excruciante que o homem se revela e
transparecem suas opiniões mais sinceras.
Digo que para ser médico é preciso ser altruísta, pois não tem feriado, não tem compromissos inadiáveis e deve sempre colocar o bem de
seu paciente acima do próprio. Reclamamos que
os pacientes cobram de nós essas premissas, mas
a verdade é que agimos assim até quando não
há cobrança direta. Estamos sempre abdicando
de nossa saúde física e mental para estudar, trabalhar mais e fazer menos o que gostamos.
Porém, escolher Medicina é também uma
escolha vaidosa, pois nos envaidece a sensação
de ficar estudando enquanto todos os nossos
amigos estão bebendo, dançando e se divertindo
em alguma festa, nos envaidece a sensação de
saber que conseguimos realizar uma cirurgia de

emergência, nos envaidece ser a última e talvez
a única esperança de cura para um desconhecido.
Somos talvez as maiores vítimas de nossa
vaidade, pois nutrimos a ideia de que a Medicina
não é profissão, mas sacerdócio, todas as vezes
que abdicamos de uma postura profissional para
agir com o desprendimento daquele que se vê
como escolhido por Deus. Infelizmente, não percebemos que nossas esposas querem maridos e
nossos filhos querem pais, nenhum deles escolheu compartilhar um “messias” com o mundo.
Quem somos nós para fazer essa escolha por eles?
Ser médico é sorver a dor de seus pacientes,
ofertar-lhes carinho e ser forte para seguir em
frente a despeito de condições de trabalho inadequadas, longas jornadas e uma sensação de
completa impotência diante de tantas situações.
Hoje vejo quanta poesia existe em uma profissão
que escolhi por me julgar tão racional.
Bruno Viana (Turma 58)

Sempre tive dois impulsos irracionais.
O primeiro e mais forte é o de testar as
pessoas, tentando determinar até onde vão
a hipocrisia e as fragilidades de cada uma,
como se relacionam com o mundo e com
os outros, como se divertem e se perdem
no desconhecimento de suas próprias motivações. O segundo impulso, que me deixa
mais vulnerável, é a necessidade de aprovação social para validar minhas escolhas.
O conflito desses dois impulsos sempre
privilegiou um comportamento que buscasse agradar a maioria. Adicionalmente, o conhecimento de como as pessoas se comportam sempre permitiu que eu soubesse com
alguma margem de segurança o que dizer
ou fazer para me adaptar a diferentes condições e obter a tão almejada aprovação social.
Há pouco menos de um ano abandonei esse hábito. Não sei dizer o porquê, mas
certamente não teria buscado a verdade tão
afoitamente se soubesse como é o mundo
fora de nossa aconchegante caverna. Agir
sem as correntes que me prendiam é algo
do qual me arrependo. Já fui visto como mal
educado, desrespeitoso, mal “amigo”, desgraçado, filho da puta. E tudo por ser sincero.
Hoje, me pergunto: “Será que perdi as pessoas de quem gostava e que diziam gostar
de mim? Será que a verdade me fez perder
tantos amigos? Ou será que nunca os tive?”
Hoje não me restam tantos amigos, mas
aqueles que me restam de fato merecem o
título. São os que ouviram minhas sinceras
opiniões sobre tudo o que perguntaram e
continuaram ao meu lado independente de
gostarem ou não da resposta. Meus amigos
hoje são aqueles que passaram pela definição quase utópica de amizade que passei a
aplicar como teste de triagem nos últimos
meses: “Amigos são aquelas pessoas que se
esforçam para estar com você sempre que
possível e que fazem questão de compartilhar momentos bons e ruins”. Um conceito
simples que me mostrou a dificuldade em
desenvolver amizades num contexto desprovido dos floreios da hipocrisia e da falsidade.
Quantos amigos você tem? Quantos
ainda teria se fosse completamente sincero

sobre tudo e todos, se não hesitasse em mostrar suas inseguranças, medos e fraquezas? E
o mais importante: quantos dos seus ditos
“amigos” sairiam com você para conversar
banalidades após um dia exaustivo ou deixariam de ir a uma festa para te fazer companhia no aniversário da sua tia de 96 anos?
Achei que não desperdiçar minha amizade com quem não a merece me aproximaria
dos amigos e que eles fariam o mesmo, mas
percebi que cada pessoa tem sua concepção
de amizade. Me frustrei... Meus amigos me
decepcionaram muitas vezes desde que adotei essa postura, mas fui forçado a perdoá-los,
pois entendi que meus parâmetros de amizade eram altos demais.
Em minha solitária infância de filho
único, sem primos ou vizinhos da mesma
idade, criei a ilusão de que “amigos devem
ser como irmãos”. Mas como nunca havia
tido nem amigos nem irmãos, acho que esperei demais das amizades que desenvolvi!
Em minha visão infantilizada, eu e meus
amigos seríamos um grupo inseparável, sem
segredos e sempre disposto a ajudar em caso
de problemas. Para mim, ser amigo é pensar
antes no outro, no sucesso compartilhado,
fazer o que não se espera nem mesmo da
família! Mas as vivências e desprazeres me
mostraram que essa é mais uma das mentiras que presumi serem verdades universais.
Entendi que preciso aceitar que meus
amigos têm suas próprias noções de até que
ponto se doam aos seus amigos. Resolvi que
ao invés de reclamar dos “defeitos” deles,
vou aceitá-los e ficar grato por suas qualidades e companhia. Não posso dizer que
isso me satisfaz, mas é o que posso ter. Devo
aceitar que a solidão será sempre a sombra
amiga que me acompanha para ensinar que
devemos, antes, gostar de nós mesmos.
Hoje, junto os estilhaços de minhas
máscaras quebradas e tento forjar uma nova:
um pouco mais translúcida, para que eu não
deixe de ser quem sou, mas discretamente
opaca, para proteger aqueles que me cercam
das verdades que posso ficar tentado a dizer.
Onofre Peçonha Filho (pseudônimo)
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Onde foi parar minha saúde?
João Fernandes (UFTM)

Onde foi parar minha saúde?
Questão que me atormenta
Eu que possuía essa virtude
E agora que ela se afugenta?

Não me acompanha a quietude
A dor é chaga que aumenta
Hoje só me resta a concretude
E nenhum resquício de placenta

Eu que estou na juventude
Auge do corpo, a ferramenta
Não sinto mais a completude
Que todo jovem experimenta

Onde foi parar minha saúde?
Esta maldição sanguinolenta
Foi por causa da magnitude
Das noites frias, sem vestimenta?

Onde foi parar minha saúde?
Explicação que hoje se ausenta
Foi roubada pelas vicissitudes
Pela mulher que me acalenta?

De comer de jeito rude
Nenhum alimento que alimenta?
Por causa de minhas atitudes
Insalubres e desgracentas

Esvaiu-se da alma a plenitude
Tenho uma tosse desgracenta
Não possuo demasiada idade
Porém me sinto com uns noventa

Onde foi parar minha saúde?
Esta pergunta tão grudenta
Não encontrei esta verdade
Mas meu ser ao menos tenta.

Medicina brasileira
Álvaro Sales (Turma 59)

Palavras Cruzadas
1. É fator de risco da diabetes tipo 2
2. É uma situação de tensão
3. Muito frequente entre os mais velhos, é fonte de stresse no ser humano
4. Sua prática regular e adequada promove qualidade de vida
5. É fundamental para evitar gravidez indesejada
6. Deve ser rica em vitaminas e sais minerais e
pobre em açúcares simples
7. Prejudica o ambiente e a saúde das
populações
8. Exerce-se dos mais fortes sobre os mais fracos
9. Pressupõe qualidade de vida
10. É uma medida preventiva fundamental
11. Este aconselhamento previne e trata a
obesidade
12. Estes adultos, provavelmente, foram
crianças maltratadas
13. Também é uma forma de
violência
14. Permite controlar o número de
filhos nas famílias
15. Este tipo de assistência permite reduzir a taxa de
mortalidade infantil
16. A falta desta água tem fortes implicações na saúde das populações

Ana Linda, brasileira,
tendo na barriga uma dor
Foi à procura rotineira
de algum médico de esplendor

E o médico: “ Calmarse, chica!”
Em português, acalma-te menina
“Mi arte cultural és rica
Biene como mi Medicina”

Chega, então, no postinho
toda cheia de aflição
entra na fila e faz “checkinho”
Para ter a consulta da salvação

Assustada com sua língua
Mostrou onde estava a doer
Disse que também tinha íngua
Febre, cólica e amolecer

Diz logo: “Doutor estou feito trapo de pano
Fui consultar hoje bem cedo com dor
Não entendi nada o que disse o cubano
E ainda estou com febre, cólica e horror!”

O médico então a procura
Se para o cubano não há de dar bolo
Diz Ana Linda que isso é loucura
Que não merecem nem pão com ovo!

Senta rápido com tristeza
Na espera pela solução
Depois de horas de dureza
Ana linda é chamada então

Diz o doutor que não é nada
Que a dor nem sequer desatina
Queria tratar com pomada
Pensou bem e receitou aspirina

“Fique calma, minha amiga”, diz o Doutor
Vou tratar você como verdadeira paciente
Tirando o medo, a febre e a dor
Junto com seu apêndice doente”

Fico feliz que a senhora esteja assim
Mas, a Política do Brasil está morta
Pedimos pelo “REVALIDA, SIM!”
E só ganhamos batida na cara com porta!

Ana entra e começa o clamor
“Doutor, a dor na barriga me alucina
Me alucina de medo e horror!
Trate logo e me anima, eu peço, por favor!”

Ana Linda, volta logo pro seu lar
Já que o posto só lhe trouxe frustração
Foi correndo em um médico particular
Bem Brasileiro, formado e cidadão

Passa o tempo, volta a Ana
Com uma vasilha de bolo
Diz que é pro médico que a trata e a ama
Já que a cura foi um ouro!

“Fique também tranquilo”, diz Ana,
Que os cubanos são em seis mil
Mas, o Paciente sabe bem quem ama
São eles, os médicos Made in Brasil!”
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