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Saúde Pública 
 
Entrevista - Antonio Carlos Lopes: Debate 
sobre a clínica médica

Congresso vai discutir limites e desafios 
da área, além de enfatizar a saúde integral 
da mulher  
 
   

De 5 a 7 de junho, o Brasil vai sediar o 4º 
Congresso Internacional de Clínica Médica, no 
Centro de Convenções do Anhembi, em São 
Paulo. O tema central do evento é a saúde 
integral da mulher, mas, segundo o presidente 
do congresso, o clínico Antonio Carlos Lopes, 
outros temas, como a medicina de urgência e 
cuidados paliativos, também serão abordados 
em mesas-redondas, painéis, conferências, 
encontros etc. Antonio Carlos é autor de 23 
livros, é professor titular das cadeiras de 
clínica médica e medicina de urgência da 
Universidade Federal deSão Paulo (Unifesp) e 
atualmente é presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica (SBCM), entidade 
organizadora do evento. Em entrevista ao 
Bem Viver, o médico fala sobre os principais 
problemas que afetam a mulher, sobre as  
controvérsias da clínica médica e o caos do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Quais são as principais controvérsias da 
clínica médica? 

Alguns temas são controversos entre os 
profissionais da clínica médica. Por exemplo: 
em um paciente com infarto do miocárdio, as 
opções são: fazer uma angioplastia, aplicar 
um trombolítico (injetar uma substância na 
veia que desfaz o coágulo) ou tratar 
clinicamente apenas com medicamentos 
habituais? Um paciente com acidente vascular 
cerebral (AVC), trata-se com um trombolítico 
ou da maneira habitual? O uso de 
anticoagulantes em situações clínicas deve 
ser feito com heparina fracionada de baixo 
peso molecular; com a heparina clássica, não 
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fracionada; ou apenas com antiplaquetários? 
Cada profissional usa a experiência que tem, 
consulta a literatura médica, mas essas 
questões não deixam de ser polêmicas. Esse 
é um dos benefícios do congresso que, além 
da participação de clínicos, recebe 
especialistas de áreas afins, como cardiologia, 
pneumologia, hepatologia etc. para que elesse 
atualizem e esclareçam suas dúvidas. 

Quais são as principais patologias que 
envolvem as mulheres brasileiras?  

Esse perfil mudou muito ao longo dos anos?A 
doença arterial coronariana é uma das 
principais patologias que afetam as mulheres 
brasileiras atualmente. O problema é que elas 
fumam, trabalham muito, se alimentam mal, 
usam anticoncepcionais desde muito jovens e 
vivem sob estresse. A incidência de infarto do 
miocárdio também é muito grande e está 
relacionada a esses hábitos de vida. Outra 
doença muito freqüente é o câncer de mama, 
que vem aumentando avassaladoramente, 
assim como o papilomavírus humano (HPV), 
que tem quatro tipos principais, pré-
cancerígenos. Vivemos quase uma epidemia 
de HPV, patologia que não existia tempos 
atrás. E a margem de segurança da vacina 
ainda é menor que 75% e sua indicação é 
questionável. A Aids, cuja incidência era de 
quatro homens para cada mulher, hoje tem 
índices de incidência praticamente iguais. 
Outra doença bastante freqüente, talvez em 
decorrência dos avanços tecnológicos é a 
osteoporose, que, na verdade, sempre existiu, 
mas não era devidamente diagnosticada . A 
obesidade, uma epidemia já instalada, 
também é mais comum em mulheres em geral 
com idade mais avançada. Por último, 
problemas relativos ao uso de contraceptivos 
e ao fumo são agravantes e contribuem para 
patologiascomo tromboses e embolia 
pulmonar.  

Como o senhor vê o atendimento feito pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) com relação 
à oferta de serviços para as mulheres? 

Infelizmente, o SUS é muito precário. As filas 
são enormes, o tempo para a marcação de 
consultas é extremamente longo a ponto de, 
quando a paciente consegue atendimento, o 
quadro clínico já é outro, na maioria das vezes 
agravado pela falta de atendimento. Sabe-se 
de pacientes com solicitação de exames 
detecção de câncer de colo do útero, em que 
a falta de tratamento por seis meses ocorreu 
por retardo na viabilização do exame e da 
entrega de seu resultado. Faltam 
mamógrafos, falta higiene, o atendimento é 
demorado. Os médicos não têm tempo para 
atender adequadamente. Muitas mulheres vão 
ao Pronto-Socorro, mas não são atendidas, a 
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não ser nos casos de urgência. Elas voltam 
para casa e chegam a esperar três meses por 
um exame. No papel, o SUS é o melhor 
sistema de saúde do mundo, mas, na prática, 
deixa muito a desejar. Podemos dizer, à 
semelhança do publicado no Conselho 
Federal de Medicina, que há descaso com a 
saúde e gestão incompetente. Novas 
diretrizes em relação à residência médica, 
conforme apresentado recentemente no 
simpósio que ocorreu na Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, demonstram 
claramente a interferência marcante do 
Ministério da Saúde sobre a residência, 
buscando mão-de-obra barata e tentando 
resolver a incompetência administrativa com 
os recém-formados, desvirtuando-os de seus 
ideais e desrespeitando sua vocação. A 
interferência político-partidária não pode ser o 
fator determinante na escolha de profissionais 
que ocupam determinados cargos, ficando a 
competência relegada a segundo plano. 
Secretarias de alguns ministérios são 
verdadeiros laboratórios de idéias, sem 
embasamento científico e profissional. 
Infelizmente, os tidos competentes não são 
citados nem em rodapé de trabalhos, o que 
pode ser facilmente confirmado nos currículos 
Lattes que se encontram disponibilizados na 
Internet. Enquanto a dengue continua se 
alastrando, a febre amarela matando, os 
casos de leishmaniose aumentando, a 
tuberculose voltando e pacientes cancerosos 
morrendo no aguardo da radioterapia, os 
responsáveis por este caos estão 
preocupados em distribuir a pílula do dia 
seguinte, camisinha, regulamentar o aborto 
etc. 

Como o ginecologista e o clínico podem 
trabalhar juntos no sentido de ajudar a 
paciente? 

Como existe uma deficiência muito grande 
nos cursos de graduação e em determinados 
programas de residência médica, o clínico 
deve observar a paciente de forma 
conjuntural. Ao recebê-la em seu consultório, 
ele pode apalpar a mama da paciente, solicitar 
exames de prevenção de câncer, conhecer o 
histórico de contracepção, se está fazendo 
terapia de reposição hormonal, e aí sim, 
encaminhá-la para o ginecologista, se 
necessário. O problema é que a medicina está 
bastante fragmentada e muitos clínicos sequer 
perguntam se a mulher menstrua, como é sua 
vida sexual, se ela tem corrimento ou sofre de 
frigidez, o que pode ter como base alguma 
doença clínica. Nos países de dimensão 
continental, como o Brasil, a mulher não pode 
deixar de ter a oportunidade de ser examinada 
pelo clínico. Talvez esta seja uma de suas 
poucas oportunidades de estar diante de um 
médico e, portanto, deve ser vista de forma 
holística e, inclusive, social e familiar. Vivemos 
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hoje uma políticapopulista de saúde, na 
contramão da evolução, em que os médicos 
estão sendo formados para ir para cidades do 
Norte e do Nordeste, sem qualquer infra-
estrutura, até mesmo para a própria família. O 
médico fica ilhado e as populações das 
cidades longínquas também merecem 
atendimento digno. Por isso, chegamos ao 
absurdo de preconizarem a facilitação na 
revalidação de médicos formados em Cuba. 
Precisamos de uma política de saúde 
competente centrada em pessoas que 
demonstraram ao longo de sua profissional a 
competência para ocuparem os respectivos 
cargos. Atualmente, há 175 escolas médicas 
no país. O Brasil ocupa o primeiro lugar entre 
países com maior número de instituições de 
ensino na área, estando na frente até da Índia, 
que tem dois bilhões de habitantes. Onde é 
que vamos parar? Quem vai ensinar? E o 
plano de carreira para os médicos? 

Quais são os temas a serem apresentados 
durante o 4º Congresso Internacional de 
Clínica Médica, em junho? 

A saúde integral da mulher é o tema central 
do congresso, mas outras vertentes serão 
abordadas profundamente. O conteúdo 
programático inclui a clínica médica (síndrome 
metabólica, diabetes mellitus, infarto do 
miocárdio, asma, hipertensão arterial, 
equilíbrio hidroeletrolítico, acidente vascular 
cerebral), ginecologia e obstetrícia (métodos 
anticoncepcionais, complicação da 
anticoncepção, osteoporose, terapia de 
reposição hormonal, doenças da mama, 
doença inflamatória pélvica, cardiopatia e 
gravidez, lúpus eritematoso sistêmico e 
gravidez, pré-natal), medicina de urgência 
(choque, coma, septicemia, hemorragia, 
reanimação cardiopulmonar, entubação, 
arritmias cardíacas, embolia pulmonar), 
medicina paliativa e dor (terminalidade, luto, 
tratamento da dor, espiritualidade, ortotanásia, 
assistência multiprofissional ao paciente 
terminal, avanços da medicina x cuidados 
paliativos). 

Alguns especialistas falam que a função do 
clínico geral está em extinção. Isso é 
verdade? O que está ocorrendo? 

Isso não é verdade. Em países desenvolvidos, 
como os Estados Unidos, a clínica médica é a 
área que mais cresce entre as especialidades. 
Como atesta o American College of 
Physicians, a maior entidade de clínicos do 
mundo que demonstra isso claramente. O 
clínico ainda é um profissional muito 
valorizado, sendo que a relaçãomédico-
paciente é a mais equilibrada. Essa relação 
com uma visão mais humanista, inclusive, foi 
resgatada em 1989, quando da fundação da 
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Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
(SBCM), entidade que, hoje, tem 13,5 mil 
filiados em todo o país. Cerca de 40 mil 
clínicos exercem a função como especialidade 
principal atualmente e vários pacientes se 
queixam da dificuldade de ir a vários 
especialistas e não resolver seus problemas. 
O clínico deve ser sempre o primeiro a ser 
consultado. Não é por acaso que o residente é 
obrigado a fazer dois anos deespecialização 
em clínica médica para galgar qualquer outra 
especialização que ele queira. Costumo dizer 
que o melhor cardiologista não é o que se 
aprofunda mais em cardiologia, mas o que 
tem formação clínica.  

E como estão as pesquisas no Brasil e no 
mundo com relação à saúde da mulher? 

Graças aos programas de pós-graduação 
reconhecidos pela Capes do Ministério da 
Educação (MEC), a pesquisa no Brasil 
encontra-se em franco desenvolvimento e em 
certas áreas é comparável às melhores do 
mundo. Nos grandes centros, podemos dizer 
que a mulher é privilegiada uma vez que o 
atendimento ginecológico é de alto nível, 
graças ao grande número de investigações 
científicas que tem trazido importante 
contribuição à saúde da mulher. 
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