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O clima de confraternização entre a classe médica fez a diferença na Festa Alemã, que a AMS
promoveu em 22 de maio, com boa comida e música, que destacaram a rica cultura alemã. Veja fotos
na página 4 e no site www.ams.org.br

A diretoria da AMS parabeniza os
aniversariantes do mês de junho,

cuja relação completa está em nosso
site www.ams.org.br

PARABÉNS!Agenda SOCIAL

JANTAR ROMÂNTICO
� 12/06 – 21 horas, Festa do Dia das
Namorados.
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� 02/06 – Depto. de Geriatria, aud. II, 20 h.
Reunião da ABRAZ (cuidadores e familia-
res de pacientes portadores da doença de
Alzheimer).
� 10/06 – Depto. de Psiquiatria, aud. II, 20
h. Discussão de Caso Clínico.
� 16/06 – Depto. de Dermatologia, aud. II,
20 h. Discussão de Caso Clínico.
� 18/06 – Depto. de Clínica Médica, aud.
II, 20h30. “A busca de evidências na práti-
ca Clínica”, prof. dr. Hernani P. Lemos Jr.,

mestrado e doutorado pela EPM/Unifesp.
� 19/06 – Depto. de Psiquiatria, aud. II, 9
h. “Alcoolismo”, prof. dr. Cláudio Jerônimo.
� 19/06 – Depto. de Medicina do Trabalho,
aud. II, 9 h.
� 22/06 – Depto. de Oftalmologia, aud. II,
20h30.
� 23/06 – Depto. de Cirurgia Plástica, aud.
II, 20 h. “Queimadura”, dr. Sílvio; “História
da Lipoaspiração”, dr. Evaldo Bolívar.
� 24/06 – Depto de Psiquiatria, aud. II, 20
h. “TBH”, prof. dr. Diogo Lara.

Agenda CIENTÍFICA

Editorial

De 27 a 30 de julho ocorrerá em
Brasília o XII ENEM – Encontro Nacio-
nal de Entidades Médicas, reunindo o
Conselho Federal de Medicina (CFM),
que agrega os Conselhos Regionais,
a Federação Nacional dos Médicos
(Fenam) e Associação Médica Brasi-
leira (AMB), representando respectiva-
mente os sindicatos médicos e o
associativismo médico, do qual a AMS
faz parte.

Nesse encontro serão discutidas as
principais questões da classe médica.
O ato médico, o percentual dos impos-
tos destinados à saúde, nosso piso
salarial, a CBHPM, as escolas médi-
cas, entre outros.

Todos esses itens dependem de
aprovação de projetos de lei pelo Con-

gresso Nacional.
As Entidades Médicas precisam

estar coesas para poderem mobilizar
a classe médica. Temos quer ter es-
tratégias comuns para não dividirmos
nossas forças.

Inicialmente, precisamos identificar
aqueles parlamentares sensíveis as
nossas causas, para que possamos
apoiá-los. Não é uma questão política
partidária, é uma questão de sobrevi-
vência da classe médica. Para isso,
devemos procurar nossas entidades
médicas locais. Juntos vamos encon-
trar as soluções, pois dos problemas
já estamos fartos de saber. Depende
de nós.

João Sobreira de Moura Neto
Presidente
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“Problem-Based Learning” no Ensino Médico
ANDRÉ LUIS ALVES DE LEMOS

De acordo com a diretriz curricular na-
cional do curso de graduação em Me-

dicina, idealizada no governo anterior e
revisitada pelo atual governo, em que as
metodologias ativas de ensino são encora-
jadas e ganham corpo, embora não sem mo-
rosos passos em território nacional, o
Problem-Based Learning (PBL), ou Aprendi-
zagem Baseada em Problemas, tem-se desta-
cado não somente pelas excelentes notas em
avaliações, como no Enade, superando in-
clusive faculdades tradicionais, como tam-
bém pelo bom desempenho nas atividades
práticas, nas faculdades que a adotam.

No PBL, o docente afasta-se do “papel
principal”, como única e inquestionável fonte
de conhecimento, e passa a ser um “facilita-
dor”, como tutor de um grupo de alunos,
que passa à figura central do que chamamos
de sessão de tutoria. Durante uma sessão é
levado um “problema” aos alunos, devida-
mente construído pelos docentes com ante-
cedência e seguindo uma linha pré-estabe-
lecida, com objetivos (alvos) a serem alcan-
çados pelos alunos.

Há a “problematização” feita pelos mes-

mos, no qual é levantado qual é o conheci-
mento necessário a ser adquirido e as fontes
que serão consultadas pelo grupo para com-
preensão e resolução do problema apresen-
tado, entrando aqui algo indissociável da boa
prática médica e fundamental a formação do
jovem médico – a Medicina Baseada em Evi-
dências, que perigosamente é negligencia-
da, subestimada ou mal-interpretada fora de
grandes centros.

Na sessão seguinte, que ocorre com um
intervalo de dias suficiente para a aquisição
do conhecimento, cada aluno traz o conhe-
cimento adquirido e nova discussão é reali-
zada para a boa resolução do problema.

A participação ativa do aluno na sessão
de tutoria e na busca do conhecimento, fora
dela, é imprescindível para o método, e ao
contrário do que poderíamos pensar é efeti-
vamente feita, a partir do momento em que
aluno assume este papel ativo na busca do
seu conhecimento. Além de avaliar a pro-
gressão do grupo, o tutor procura identifi-
car as características individuais de cada
membro, algo possível dado o número redu-
zido de alunos no grupo, no máximo 10 alu-
nos, e estimulá-los ou corrigir deficiências.
O tutor atua orientando possível desvios na

condução da “problematização” e também
quando surgem fontes duvidosas na reso-
lução do problema.

As barreiras para a adoção da Aprendi-
zagem Baseada em Problemas como modelo
pedagógico com frequência esbarram no
conformismo e no desconhecimento do mé-
todo.

 Pelas escritas de Platão e Xenofonte,
temos Sócrates como um precursor do PBL,
tirando a pecha de “modismo” do método e
diversos outros exemplos históricos, colo-
cam em xeque o “tradicional” método como
inquestionável.

Os excelentes resultados das faculdades
de Medicina da Famema e UEL, pioneiras no
método no Brasil, a vasta experiência e su-
cesso de MacMaster, Maastricht e Harvard,
amplamente divulgadas no mundo, corrobo-
ram sua efetividade, nos fornecendo mais
uma ferramenta para aquisição de conheci-
mento em uma época de crise na formação
médica no Brasil.

André Luis Alves de Lemos, MD, MSc,
presidente do Departamento de Clínica
Médica da AMS, professor da Faculdade
de Medicina do Centro Universitário São
Camilo.

Dr. Dirceu Calió Rolino realiza dia 23 de julho, a partir das 19h30, coquetel de
lançamento de seu livro “Himalaia – a trilha de um sonho”, na Associação dos

Médicos de Santos, na Avenida Ana Costa, 388, em Santos.

CONVITE

DIRCEU CALIÓ ROLINO

Paisagem do Himalaia,
no livro do médico
Dirceu Rolino
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FOTOS AMS

Flashes da

Festa Alemã

D iretoria,
associados,

familiares,
amigos e
convidados
marcaram
presença no
grande encontro
social promovido
pela AMS: uma
noite agradável
que permanecerá
gravada na
memória de todos
e na história da
entidade.


