
 

 

Panorama da Formação do Cirurgião Geral 
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Presidente da Comissão Nacional de Residência Médica 
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Medicina é Uma Escola de Paciência e Obstinação 

 

Necessária uma boa dose de autoconhecimento, sem 

negar fragilidades individuais nem desvalorizar 

qualidades, permite ter a exata noção dos limites e 

poder de cada um. 

Derrotas e revezes são inevitáveis – importante tirar 

lições para batalhas futuras – encarar desafios. 



Como se Ensina o método Clinico? 

à beira do leito do doente  

 

e cirurgia? 

 Vendo, fazendo, estudando  

 

Humildade, saber ouvir, examinar cuidadosamente  

Olhos para ver; orelhas para ouvir e dedos para 

sentir . 

 

Iniciar um homem no caminho correto é tudo que se 

pode esperar do mestre. 



A melhor Equipe não é aquela que reune 

membros perfeitos, mas aquela em que cada 

um aceita os defeitos do outro e consegue 

perdão para os próprios defeitos. 

Jacques Loew 
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Cirurgia é a ciência do raciocínio e do bem 

indicar. 
 

 



Operação é o ato em si, tecnicamente 

 

Cirurgia Exige 

 

Diagnóstico 

Indicação 

Preparo 

Avaliação 

Operação 

Pós-Operatório 

Decisão de Alta 

Controle-PO Tardio 

 

Procedimentos técnicos são exclusivos da arte e do domínio 

anatômico. 
 



Tecnologia está avançando e diferenciando 

 

Anatomia – Fundamental 

 

Táticas – Manobras Alternativas 

 

Habilidade 

 

Experiência 
 



 

Ser Visceralmente Médico 
 

1º Entender o Ser Humano 

2º Gostar de Gente e de Medicina 

3º Ter Compaixão 

4º Amor Pelo que Faz 

5º Auto-Conhecimento 

 

 

Necessário 
 

Ler Muito 

Ser Observador 

Conhecimento Técnico-Científico 

Disposição 

Alegria 



 

Dr. Antônio Carlos Pitangy: 

 

“ A medicina dá a satisfação de ser útil. 

O médico traz a esperança” 

 

 

Interesse pelas letras e artes 
 

 

















Qualidade na Residência Médica é o 

conjunto de fatores que influenciam o 

treinamento, levando em consideração a 

capacidade dos Residentes, as 

dimensões sócio-econômicas e a 

preocupação com aspectos éticos. 



Significa  atingir ou exceder as 

necessidades e expectativas 

razoáveis de todos os clientes 

envolvidos no processo. 











 
 
 
 

Aprendendo a Aprender  
 
Prof. William Osler: The Master Word in Medicine 
 
“ A prática da Medicina é uma arte não um comércio 
uma vocação não um negócio; uma vocação 
através da qual teu coração será exercitado assim 
como tua cabeça. Frequentemente a melhor parte 
do teu trabalho nada terá a ver com (a prescrição) 
de poções e formulas, mas com o exercício de uma 
influência do forte sobre fraco, do justo sobre o mau, 
do sábio sobre o todo” 
‘A Medicina é uma arte que se serve da ciência’ 
 



Prof. Antonio Cardarelli 

 

“As teorias podem morrer, podem mudar, 

mas a observação não morre jamais. A 

genialidade da observação permanece para 

sempre” 

 “O fundamento da clinica é a 

observação” 



MEDICINA É A CIÊNCIA DAS VERDADES 

TRANSITÓRIAS TRANSFORMADA EM LEIS 

APENAS PARA FINS DIDÁTICOS 

 
                                               Dr. Arnaldo Caleiro Sandoval 

       

  



W.H.Auden 

 

 

“Sim, posso ver todos os trabalhos da grande 

civilização, mas por que não posso encontrar pessoas 

civilizadas? Eu apenas encontrei especialistas: artistas 

que não conheciam ciências; cientistas que nada 

sabiam de arte; filósofos que não se interessam por 

Deus; padres que nada entendiam de política, e 

políticos que apenas conheciam outros políticos”.  


