
 

 

 

À COMUNIDADE ACADÊMICA DO ITPAC PORTO E COMUNIDADE 

PORTUENSE 

 

A Medicina é uma profissão que deve estar pautada no AMOR, no RESPEITO, 

no CUIDADO, na RESPONSABILIDADE! Ao recebermos um paciente estamos 

diante de alguém que, nem que seja por um momento, depende do nosso cuidado, 

da nossa capacidade técnica e da nossa empatia. 

A formação médica, desde os primeiros períodos do curso, enfatiza a 

importância da responsabilidade social e ética que devem permear a vida 

profissional. Ao nos candidatarmos a cuidar da saúde do nosso próximo, temos a 

obrigação de demonstrar este cuidado nas nossas atitudes, na nossa rotina. 

Estamos vivendo dias de terror há mais de 1 ano. A COVID-19 trouxe um 

sofrimento global indescritível, e junto com ele, a certeza da necessidade de mais 

empatia e amor ao próximo. 

Estivemos por muito tempo impossibilitados de realizarmos nossas atividades 

acadêmicas. Foram dias de angústia por não podermos por em prática as aulas e 

buscar o conhecimento que a formação médica nos exige. Felizmente, com base em 

muitos critérios determinados por protocolos de segurança rígidos, aos poucos 

tivemos a oportunidade de retomar ao que consideramos atualmente “nosso novo 

normal”. Lutamos por isso porque é inegável a importância prática na nossa 

formação. 

Junto conosco, e acreditando na necessidade de manutenção para formação 

de profissionais de excelência, o município de Porto Nacional sempre se posicionou 

de forma a buscar o melhor para a população e para manutenção das atividades 

acadêmicas, acreditando indubitavelmente que a boa formação profissional é 

condição para garantir os cuidados à nossa comunidade da melhor maneira. 

Atualmente, graças ao apoio e batalha de muitos, estamos parcial ou 

totalmente vacinados contra o SARS-COV-2, representando menor risco de doença 

grave e complicações. Infelizmente esta ainda não é a realidade de toda a 

população! 



 

 

Hoje, fomos surpreendidos por um vídeo que está em circulação em várias 

mídias sociais locais (e quiçá longe daqui!), no qual são mostrados alunos de 

Medicina do ITPAC Porto aglomerados em uma churrascaria/bar da cidade, 

infringindo as regras básicas determinadas diante do cenário caótico pelo qual o 

mundo está passando. As imagens mostram uma parcela grande de alunos, mas 

não maior do que a que quer o melhor e busca se cuidar para cuidar dos pacientes. 

Definitivamente, atitudes irresponsáveis como as que visualizamos no vídeo que 

agora percorre as mídias não representam o trabalho do ITPAC Porto na formação 

médica e não representam o comportamento da maioria dos nossos alunos! 

Como instituição, infelizmente o ITPAC Porto não tem poder para punir aos 

envolvidos na atividade, embora tenhamos como certeza ser fundamental que eles 

assumam a responsabilidade diante desse episódio deprimente. Não é este tipo de 

profissional que buscamos formar! 

Ademais, é certo que antes de serem estudantes de Medicina, os envolvidos 

na situação são cidadãos, e devem manter os cuidados na busca de contribuir com 

a minimização da proliferação da doença neste momento pandêmico. 

Por fim, reiteramos que somos uma maioria em busca da formação médica de 

excelência, que estuda muito e age de acordo com os preceitos fundamentais 

voltados aos cuidados individuais e coletivos, e que atitudes irresponsáveis não nos 

representam! 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação de Curso de Medicina – ITPAC Porto 

 

 

 

 


