
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Serei 
rápido, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna hoje para, nesta tarde, prestar uma justa homenagem a um 
médico – seu colega de profissão, Senador Mão Santa –, o Professor Dr. Antonio Carlos Lopes, como forma de 
reconhecimento e gratidão por toda a sua trajetória, especialmente por sua relevante contribuição para a melhoria 
das condições de saúde e da ética na Medicina. 
Professor titular de Clínica Médica do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina e Presidente 
fundador da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, uma entidade que congrega os especialistas da área e ajuda a 
difundir o conhecimento, o Dr. Antonio Carlos Lopes, entre outros cargos, foi membro do Conselho Deliberativo da 
Associação Médica Brasileira, Diretor do Departamento de Residência Médica e Projetos Especiais na Saúde da 
Secretaria da Educação Superior do Ministério da Educação e Secretário-Executivo da Comissão Nacional de 
Residência Médica do Ministério da Educação. 
Sr. Presidente, nessa última função, o Dr. Antonio Carlos exerceu papel fundamental no processo de mudança na 
seleção dos candidatos a programas de residência médica no País. Sua trajetória foi marcada por ações que visavam 
a humanizar a formação do médico e a assistência prestada aos pacientes, por intermédio de um ensino 
conseqüente, que levasse em consideração a importância social da Medicina. 
Até antes do ano de 2005, os candidatos aos programas de residência médica no País passavam por exames em 
que a prova teórica possuía um peso de 90% do valor da nota, e os 10% restantes correspondiam à prova oral, à 
entrevista ou à avaliação curricular do candidato. Em 2005, o processo foi alterado, e, desde então, esses candidatos 
devem passar por exame em que a prova teórica, escrita e objetiva, tem o peso de 50% da nota; os outros 40% 
serão resultado de avaliação prática do candidato; e os outros 10% poderão ser facultados em entrevista ou em 
avaliação curricular. 
Outra medida adotada pelo Dr. Antonio Carlos Lopes durante os quatro anos em que ficou à frente da Comissão 
Nacional de Residência Médica diz respeito à grave injustiça que era imposta aos médicos residentes que eram 
convocados para o Serviço Militar. Em alguns casos, eles eram obrigados a prestar novo exame para a residência 
médica. Agora, quem é chamado para servir as Forças Armadas tem a vaga garantida, quando de seu retorno à vida 
civil. 
Contudo, sua principal contribuição diz respeito à distribuição das bolsas de estudo para os programas de residência 
médica no País. Pela primeira vez, o Norte e o Nordeste foram vistos e contemplados com algumas dessas bolsas, 
em clara desconcentração promovida pelo Dr. Antonio Carlos Lopes. 
O Piauí, em 2008, conta com 97 bolsas de estudo para residentes. Essas bolsas estão sendo ofertadas no Hospital 
Areolino de Abreu, Getúlio Vargas, Santa Maria, no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella e na Maternidade 
Dona Evangelina Rosa, nas diversas modalidades de especialização, a exemplo da Cardiologia, da Clínica Médica, 
da Cirurgia Geral, da Obstetrícia e da Ginecologia, da Ortopedia e da Traumatologia, entre outras. 
Sr. Presidente, o Dr. Antonio Carlos nunca se omitiu diante de suas convicções, sempre foi um crítico contumaz da 
proliferação sem critérios de novas faculdades de Medicina. Para ele, parte do mau atendimento prestado pelos 
profissionais da saúde deve-se a faculdades médicas de péssima qualidade montadas no País nos últimos anos. São 
profissionais que estão sendo preparados para que passem nos exames de admissão dos programas de residências 
médicas, mas que são incapazes de realizar um bom exame ou de apresentar um raciocínio clínico que leve a um 
diagnóstico correto. 
A residência médica é a melhor forma de treinamento e de aprendizado após a graduação, mas, na grande maioria 
das vezes, tem representado uma mão-de-obra barata. Precisamos compreender os riscos que os pacientes estão 
correndo quando são criadas escolas médicas sem que sejam observadas as necessidades locais nem a obediência 
a parâmetros objetivos, como o compromisso com o ensino de efetiva qualidade aos futuros médicos. 
Aproveito a oportunidade para encaminhar à Mesa do Senado voto de aplauso ao Dr. Antonio Carlos Lopes, 
subscrito também pelo Senador Tião Viana. 
Senador Mão Santa, peço também que se registre nos Anais do Senado o pronunciamento que faria, enaltecendo 
uma visita que fiz à região do nosso São João do Piauí, no semi-árido piauiense, em que vi um projeto de 
assentamento, o Projeto Marrecas. Trata-se de um projeto de irrigação de fruticultura, que hoje abrange 20 hectares, 
mas que foi planejado para atingir mil hectares, irrigados com água subterrânea, de poço jorrante, com o qual não se 
gasta um real de energia elétrica. Ele já é um diferencial importante para a disputa de mercado. 
Ao lado, na cidade de Capitão Gervásio Oliveira, vi também o projeto de níquel da Vale do Rio Doce, que planeja, 
para o futuro, um grande desenvolvimento econômico naquela região. 
Queria também destacar a criação da Diocese de Oeiras, que, há anos – V. Exª conhece muito bem, como católico 
praticante –, era cobrada pela comunidade católica de Oeiras, pois a diocese era Oeiras-Floriano. A instalação da 
Diocese de Oeiras foi determinada pelo Papa, e foi escolhido agora Dom Juarez Souza para Bispo de Oeiras. 
Também temos de enaltecer o trabalho grandioso do Bispo de Floriano, Dom Augusto Rocha. 
Eram essas as minhas palavras. 
Agradeço à Presidência a colaboração e a paciência. 
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO SR. SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO. 
************************************************************************************************* 

 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, Senador João Vicente 
Claudino. 
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