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23. NA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLÍNICA 
MÉDICA E NO AMERICAN COLLEGE OF 

PHYSICIANS (ACP)

A Regional Ceará da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
teve, como seu principal organizador e primeiro presidente, o colega Dr. 
Carlos Roberto Teixeira. Sucedi-o na presidência, por dois períodos 
seguidos, quando, juntamente com os colegas de Diretoria, realizamos, 
vários eventos científi cos, com uma jornada anual, em que contamos 
com notáveis conferencistas de outros lugares, além de exposições 
e aulas sobre temas específi cos, quase sempre a cada mês. Um dos 
momentos culminantes foi a Conferência Magistral, na abertura de 
uma das jornadas, proferida pelo Professor Mário Rigatto, de Porto 
Alegre, o qual abordou, com o brilhantismo que lhe era peculiar, temas 
palpitantes, sobre a assistência médica, nos tempos atuais. Noutras 
ocasiões, tivemos a participação de políticos, professores da UFC, 
representantes do CREMEC e da Associação Médica Cearense. Numa 
das jornadas, tivemos a presença honrosa do Doutor José Rosemberg,  
de São Paulo, que, passado dos noventa de idade, proferiu conferências 
magistrais sobre Tabagismo e Tuberculose, nas quais entusiasmou a 
plateia,  pela maneira pedagógica e objetiva da exposição e a riqueza e 
precisão de informações. Outras brilhantes exposições foram proferidas 
pelo Doutor Adrelírio Rios, do Rio de Janeiro, sobre doenças infecciosas, 
tendo ele, na ocasião, recebido o título de sócio honorário da SBCM 

A Regional Ceará, sob minha gestão, encetou muitas ações, junto 
ao Conselho Regional de Medicina, à UNIMED Fortaleza, a outras 
cooperativas de trabalho médico, e a planos de saúde, propugnando 
pela valorização do trabalho do clínico. Pela necessidade de a consulta 
clínica ser abrangente e detalhada e, assim, exigir mais tempo do 
médico, propúnhamos melhorar a remuneração dos Clínicos e de outros 
especialistas, como Pediatras, Neurologistas, Geriatras, Psiquiatras. 
Em se tratado de médico empregado ou servidor público, a nossa 

30515 - DR. EDUILTON - LIVRO RESPINGOS DE LEMBRANÇAS.indd   16830515 - DR. EDUILTON - LIVRO RESPINGOS DE LEMBRANÇAS.indd   168 15/09/2014   15:32:2615/09/2014   15:32:26



169

reivindicação era para ele, pois, não tivesse uma agenda sobrecarregada, 
a qual o impedisse de desenvolver as suas tarefas de modo racional e 
resolutivo. Não logramos, lamentávelmente, qualquer êxito naqueles 
nossos esforços. 

Outra atuação nossa foi a importante contribuição à Secretaria 
da Saúde do Estado, participando de várias reuniões e comissões 
estruturantes, do organograma e fl uxograma da assistência clínica, 
no Ceará. A SBCM/ Regional Ceará, porém, com o passar dos anos, 
deixou de ter, da parte da  Diretoria que me sucedeu, a mesma 
movimentação, além de ter faltado o necessário entrosamento com a 
Diretoria Nacional,  cujo Presidente terminou por extingui-la. Aquele 
presidente,  Dr. Antonio Carlos Lopes, de São Paulo, organizou e deu 
muito de si para o  funcionamento e o prestígio da SBCM. Os eventos 
científi cos,  que ele tem promovido,  são bons, em termos de temário 
e dos conferencistas escolhidos. Ele, porém, tem comprometida a sua 
imagem de líder,  pela sua postura centralista e fechada,  porquanto 
tem se eternizado no cargo,  sem interrupção, desde a fundação da 
Sociedade,  na década de 1990. Ele, ademais,  não acena o sufi ciente 
para o restante do Brasil, além do Sudeste e do Sul. Diante de tais 
obstáculos,   nós mesmos, aqui no Ceará,  temos deixado de participar, 
como desejaríamos, das atividades da Sociedade.

Desde o início dos setenta, recém-egresso da Residência Médica, 
eu me tornei assinante da revista Annals of Internal Medicine, 
conceituada publicação, em assuntos de Medicina Interna, e que é 
editada, quinzenalmente, pelo American College of Physicians (ACP). 
O ACP, com mais de 100.000 membros, nos EUA e noutros países, é 
a maior sociedade médica do Mundo. Nos anos noventa, fui  aceito 
como seu Member, o que, além do importante título, me concede 
receber os números da revista gratuitamente e me enseja abatimento 
no pagamento da inscrição nos seus congressos, realizados na América 
do Norte. Depois de alguns anos, como Member, fui elevado à condição 
de Fellow, o que muito me honra, embora dela não me valha,  para 
vanglória ou obtenção  de qualquer regalia. Tenho participado de 
vários dos seus congressos anuais e,  me mantido conectado com as 
suas atividades.
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