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Outro significativo avanço foi reunir nomes de
peso acadêmico para formar a Comissão
Científica da Escola Paulista de Ciências Médicas.  
Grupo seleto, que receberá as primeiras propostas
de projetos científicos.
 

Aprovamos junto à Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa - CONEP, um feito de extrema
relevância e que nos eleva, enquanto instituição
de ensino, às instituições de grande credibilidade
junto à academia: o Comitê de Ética em
Pesquisa da Escola Paulista de Ciências
Médicas.

 

Reafirmamos a formação em Fisiopatologia
Aplicada e em Direito em Saúde. 

 

Agradeço ao nosso precioso corpo docente, aos
alunos que por aqui passaram nesse ano, e à
equipe da EPCM, pois sem ela nada seria possível.

Desde a nossa fundação, em 2015,

vislumbramos avançar não só na formação
dos acadêmicos e aprimoramento dos
médicos, mas na pesquisa, pois fecha o ciclo
do que acreditamos ser uma boa educação
médica.

 

Ampliamos nossa ação educativa, oferecendo
pela primeira vez, um Seminário de
Enfermagem em Clínica Médica aos
profissionais da enfermagem do Hospital
Militar de Área de São Paulo.

 

Também avançamos quando assinamos
parceria com uma universidade para
recebermos estudantes para realizarem
estágio sob nossa orientação e supervisão. 

 Isso significa sedimentar nossa filosofia
humanista, oferecer o melhor ao lado do
acadêmico, ávido por aprender a prática.

 

 

APR E S EN T AÇÃO

O ANO DE 2019 REPRESENTA UM MARCO PARA A HISTÓRIA
DA EPCM: AVANÇOS NO ENSINO E NA PESQUISA

EPCM RUMO
AOS  5  ANOS !

Prof. Dr. Antonio
Carlos Lopes



ATIVIDADES

Residência

Fisiopatologia

Direito em Saúde

Simpósio de Enfermagem

Iniciação Científica

Pesquisa Clínica

. Comissão Científica

. Comitê de Ética

Parceria com Universidade

Estágio

. Curricular

. Extra-curricular

Eventos

. VIII Curso de Reciclagem

. Medalhas de Mérito

Jornal EPCM



R E S I D E N T E S
N O  H M A S P

FORMADA
PR IME I RA  TURMA
DE  R E S I D ENT E S

O General de Exército Francisco Carlos
Modesto foi o escolhido como paraninfo da
turma. 

 

Na ocasião foi inaugurada a placa do
Departamento de Residência em Clínica
Médica do Hospital Militar de Área de São
Paulo, onde constam, honrosamente, os
nomes dos residentes
 

Os cinco formados foram:  Dra. Elisa Pereira
Vicentini, Dra. Marcela Lopes Martins, Dra.
Juliana Zuliani Aquatti , Dra. Silvana
Filgueiras Barreto e Dr. Felipe José Coura
da Silva.
 

O ano inicia com nova turma de residentes,
em reunião no Hospital Militar, para
apresentação do regulamento dos residentes
e reconhecimento do espaço de atuação.

O ano de 2019 começou com boas novas no
Hospital Militar de Área de São Paulo:  a
formatura da primeira Turma de Residentes .
 

Os 05 alunos que se formaram são da área de
Clínica Médica, cujo coordenador é o Prof. Dr.
Antonio Carlos Lopes, que além de Diretor
da Escola Paulista de Ciências Médicas
(EPCM), é presidente da Sociedade Brasileira
de Clínica Médica (SBCM). A pós-graduação
teve início em Março de 2017 e, além de sair
com o título pelo HMASP , o residente terá o
título da SBCM.

 

A cerimônia de formatura aconteceu em
março de 2019, em evento oficial, com a
presença de autoridades da Escola Paulista de
Ciências Médicas - EPCM e do Hospital Militar
de Área de São Paulo - HMASP, além da
presença de docentes e familiares. 
 

 

 

Formatura da primeira turma de Residência Médica do
Hospital Militar de Área de São Paulo

Formatura da
primeira turma e
início da segunda

05 
residentes



As atividades científicas deverão ser

O residente deverá manter respeito

cumpridas rigorosamente. Não será admitida
a ausência do residente, exceto em
situações extraordinárias, que deverão ser
comunicadas previamente ao
coordenador ou preceptor do dia na
ausência daquele, com registro na secretaria
da CM.

 

para com os colegas e superiores, bem como
para com os demais servidores e
funcionários da instituição, obedecendo aos
preceitos de HIERARQUIA e
DISCIPLINA do Exército Brasileiro.

 

A residência em Clínica Médica tem duração
de 02 anos.

O residente deverá obrigatoriamente

Uma nova turma iniciou o estágio de
Residência em Clínica Médica no ano de 2019,

no mês de junho.

 

Os alunos foram recepcionados pela equipe
do Hospital Militar de Área de São Paulo.

 

Durante a recepção os residentes foram
instruídos a seguir as normas do hospital,
dentro dos padrões militares.
 

Algumas normas:

 

zelar pelo cumprimento dos programas e
planejamentos do estágio em clínica
médica, oficializado pelo Quadro de Trabalho
Semanal (QTS).

 

 

N O V O S  R E S I D E N T E S
N O  H M A S P

O ano de 2019 iniciou com uma nova turma de residentes
no Hospital Militar de Área de São Paulo

A P R E N D E R  A O  L A D O
D E  Q U E M  S A B E

Residentes do
HMASP

05 
residentes



O curso mais tradicional da Escola Paulista
de Ciências Médicas iniciou em fevereiro.

 

O programa do curso teve dez módulos, que
finalizaram em dezembro.

 

Coordenação Geral do Prof. Dr. Antonio
Carlos Lopes.

U M  C U R S O  Q U E  S E
T O R N O U  T R A D I Ç Ã O
Em 2019 aconteceu a 4ª edição do curso 

FISIOPATOLOGIA

Aula de abertura 

22 
alunos

O objetivo geral do curso é preparar o aluno
para a prática médica, com aquisição de
conhecimento e de habilidades e atitudes
necessárias para o bom desempenho de sua
atividade profissional em situações
emergenciais, ambulatoriais e hospitalares.
 

Valorização da conduta humanística, do
estímulo à relação médico-paciente e à
atuação à beira do leito.  

 

Desenvolvimento da arte da escuta e da
capacidade de apreender o teor do discurso
do paciente.

 

Currículo emancipatório, flexível, atual,
baseado na comunidade, contemplando o
saber emergente. Além das disciplinas
convencionais, agrega temas de enorme
relevância para a atuação profissional do
médico, como Construção de Valores, Gestão
em Saúde, Humanidades, Direito em Saúde,

Ética e Bioética.

 

Aulas participativas, com discussões e
aplicações práticas dos conceitos
apreendidos.
 

Abordagem abrangente que combina
formação do médico e novas tecnologias,
priorizando princípios como protagonismo,

pró-atividade, colaboração e aprendizagem
contínua, entre outros.
 

As dez grandes áreas: Cardiologia, Geriatria,

Gastroenterologia, Neurologia, Reumatologia,

Pneumologia, Ciências do Esporte,

Infectologia, Urgência e Emergência e
Medicina Nuclear/Hematologia.

 

O curso também contou com aulas práticas
no Hospital Militar de área de São Paulo.



DIRE ITO EM SAÚDE

ABERTURA DA 1ª TURMA CONTOU COM A PRESENÇA DO
PROF. DR. JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM

Um curso primoroso, com grandes nomes do Direito Médico, sob Coordenação do
Prof. Dr. Oswaldo  Henrique Duek Marques
 

Com base em análise teórica e em casos práticos, o curso, voltado para estudantes e
profissionais da área jurídica e da saúde, busca uma aproximação entre a Medicina e o
Direito, com enfoque na Constituição Brasileira e nos fundamentos e princípios da
Bioética. São estudadas, ainda, as espécies de responsabilidades médicas nas esferas
civil e criminal.

42 
alunos

Diretora Administrativa, Prof.a Rita Alves e Coordenador
do curso, Prof. Dr. Oswaldo Henrique Duek Marques.



S IMPÓS IO DE
ENFERMAGEM

I SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM EM CLÍNICA MÉDICA

Sob coordenação do Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, o simpósio teve como objetivo a

atualização dos profissionais da enfermagem sobre os principais temas da profissão, a
fim de melhorar o desenvolvimento profissional do enfermeiro na área de Clínica
Médica junto à equipe multidisciplinar de uma instituição de saúde.

 

Aprimorar os níveis de conhecimento na assistência de Enfermagem em Clínica
Médica e valorizar a conduta humanista do profissional da enfermagem em relação ao
paciente.

 

Foi o primeiro conteúdo oferecido a profissionais da Enfermagem em toda a história
do Hospital Militar de Área de São Paulo - HMASP.

 164
alunos



IN IC IAÇÃO
CIENT Í F ICA

PRIMEIRO GRUPO DE FORMAÇÃO EM INICIAÇÃO
CIENTÍFICA PELA EPCM

Sob orientação do Prof. Dr. Frederico Molina Cohrs, dois alunos foram instruídos à
iniciar a vida científica;  Iaçanã Novaes Teixeira e Ian Fidelis Santos, ambos
acadêmicos do V semestre de medicina da Faculdade das Américas - FAM.

 

Segundo o professor Frederico, os conhecimentos adquiridos também são úteis para
quem for atuar direto no mercado de trabalho tradicional, que também exige
criatividade, dinamismo e raciocínio rápido para encontrar soluções a diferentes
problemas.
 

No sentido acadêmico, realmente parece que o aluno que realiza IC tem
mais chances de ingressar em um mestrado e doutorado, tanto que existem estudos
do MCTIC apontando que o aluno de IC tem mais chances de concluir uma
pós-graduação do que o colega que não teve a vivência, justamente por ter uma
experiência prévia em pesquisa.

 

Segundo a revisão realizada pelas autoras sobre a iniciação
científica, a maioria das pesquisas destacam que os bolsistas de IC, ou seja,

quem consegue manter dedicação exclusiva com incentivo à pesquisa, apresentam
os melhores coeficientes de rendimento de suas turmas durante a graduação.

 

 

 02
alunos



PESQUISA

Comissão Científica - Presidida pelo Prof. Dr. Antonio
Carlos Lopes - formada em setembro
 

 

Avaliar propostas de projetos científicos,propor projetos de

pesquisa, colaborar para a efetivação de parcerias intra e

extramuros, desenvolver Pesquisas, colaborar na orientação dos

alunos que se interessem em realizar Iniciação Científica, orientar

alunos de pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu, pós-

graduandos de áreas que se relacionem à sua atividade e expertise,

fomentar a reflexão a propósito da prática da pesquisa científica e

das metodologias científicas, quanto às linhas de pesquisa da

organização, agir segundo padrões éticos, de acordo com as

Resoluções 466/2012 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde,

desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão

em torno da ética na ciência e desempenhar papel consultivo 

 

 

 

 

criação de novo
departamento na EPCM

Primeira
reunião do
Comitê de Ética
em Pesquisa

01 pesquisa
Clínica

Comitê de Ética em Pesquisa, aprovado junto à CONEP em novembro, sob coordenação do Prof.a Dr.a

Renata Zeigler Ananias e vice-coordenação Dr. Renato Cunha Pena

 

Representou uma grande conquista para a Escola Paulista de Clínica Médica e tem por objetivo atender à comunidade científica.

 

Representantes de Usuário: Cristiane de Lourdes Ballerini, Leonardo Dias Baptista Gomes e Débora e Silva Duarte 

Assistente Administrativo: Rosa Maria da Silva .

Relatores: Fabio Freire José, Ana Paula de Oliveira Ramos, José Carlos Aguiar Bonadia, Luiz Eduardo Mendes de Oliveira, Mauro

Atra, Pedro Gabriel Melo de Barros e Silva, Cesar Luiz de Oliveira Janoti, Fernando Sabia Tallo, Frederico Molina Cohrs, Leila Regina

de Castro.

 

 

 



ESTÁGIOS EXTRA
CURR ICULARES

REUNIÃO DE RECEPÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS NO HMASP

Recebemos estagiários de universidades, para estágios extra curriculares, sempre
acompanhados de preceptoria do Hospital Militar de Área de São Paulo.

 

Aprender ao lado de quem sabe é uma das principais premissas da EPCM e filosofia do
Professor Doutor Antonio Carlos Lopes ao longo de sua vida.

36
estagiários



UNISA E EPCM

A primeira reunião para a efetivação da parceria aconteceu

no dia 07 de outubro no Hospital Militar de Área de São

Paulo, com a presença do Diretor da EPCM, Prof. Dr.
Antonio Carlos Lopes, da Diretora do Curso de Medicina
da UNISA, Profa. Dra. Jane de Eston Armond, além das

presenças de apoio do Prof. Sergio Augusto Pulice, do

departamento de Estágios da UNISA, a Profa. Rita Alves,

Diretora Administrativa da EPCM, e da Sargento Débora

Rodrigues Lisboa Matos, responsável no HMASP por

acompanhar os estagiários da UNISA, que iniciarão no

próximo dia 14 de outubro as suas atividades.

 

As atividades incluem: Estágio de Clínica Médica no

ambulatório e plantões no Pronto Socorro, na UTI do HMASP

e Pronto Socorro do Hospital Saboia.

Uma  pa rce r i a  de
suce s so !

13
estagiários



E V E N T O S

A ESCOLA PAULISTA DE CIÊNCIAS MÉDICAS ORGANIZOU O
9º CURSO DE RECICLAGEM EM CLÍNICA MÉDICA

A IX Edição do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica foi realizada em São Paulo, no

Grand Mercure Ibirapuera, e teve um público de 181 médicos de todo o pais.
 

A EPCM organizou as entregas das Medalhas de Mérito da Sociedade Brasileira de Clínica Médica,

foram 92 medalhas entregues a personalidades que colaboraram para o avanço e valorização do
Clínico e da Clínica Médica.



HMAS P :  
ORGULHO PARA A EPCM 

A COOPERAÇÃO É MÚTUA!

Vislumbrando um hospital atuante também no aspecto científico, o Prof. Lopes funda, pela Escola
Paulista de Ciências Médicas, a Comissão Científica e o Comitê de Ética em Pesquisa, para atender às

novas demandas da pesquisa científica, coleta de dados e prospecção de publicações de peso científico e
de impacto para a comunidade.

 

A EPCM ofereceu, de modo gratuito, neste ano, formação aos profissionais da Enfermagem do HMASP,

por meio do I Simpósio de Enfermagem em Clínica Médica.

 

Palestras científicas foram agregadas ao calendário do HMASP, sempre com sumidades e referências

sobre temas de interesse à prática médica.

Como professor afiliado de Residência Médica,

as contribuições do Prof. Dr. Antonio Carlos
Lopes são imensas ao HAMSP.  Do mesmo

modo personalidades do Exército Brasileiro
têm colaborado com a Clínica Médica.

 

O professor Lopes recebeu os novos residentes,
após formar a primeira turma de 2018.  Nesse
dia descerrou a placa com os nomes dos

primeiros formados, no 6º andar do HMASP,

fundando oficialmente do Departamento de
Residência em Clínica Médica.

 

Em outubro o General Tomáz e o General
Sergio Szelbracikowski abriram o Congresso
Brasileiro de Clínica Médica, em Florianópolis.

 

A EPCM presenteou o HMASP fazendo o seu
vídeo institucional.



JORNAL DA 
ESCOLA PAULISTA
DE CIÊNCIAS
MÉDICAS

O JORNAL DA EPCM é a forma de noticiarmos todas as nossas ações, um modo de registrar as
memórias da  Escola Paulista de Ciências Médicas e de oferecer ao nosso público um relato de
todos os feitos do semestre, além de algum artigo de relevância acadêmica e uma entrevista
com uma personalidade da Clínica Médica.
 

Na edição do 1º semestre a entrevistada foi a 
Prof.a Dr.a Dayse Maria Lourenço, que relatou 
sua trajetória e sua preciosa colaboração para 
a Clínica Médica.  Dr.a Dayse é a titular da 
Hematologia da Escola Paulista de Ciências Médicas.
 

A 2ª edição do jornal de 2019 será publicado em janeiro de 2020.
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