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Médicos apontam 

Desiré Carlos Callegari
Diretor executivo do jornal Medicina

Numa sociedade mi-
diática, como a atual, a 
forma e o conteúdo têm 
o mesmo valor. Não bas-
ta ser. É preciso também 
parecer ser. O apreço pelo 
arrojo, pela modernidade, 
deve ter sua expressão nos 
símbolos que marcam o co-
tidiano. Grandes empresas 
e organizações há tempos 
perceberam essa lição e 
apostaram em reformula-
ções de suas imagens ins-
titucionais. Mudaram por 
fora o que já havia sido 
operado por dentro. 

Esse foi o aprendizado 
da atual gestão do Con-
selho Federal de Medici-
na (CFM). Sem os altos 
investimentos feitos por 
multinacionais e órgãos 
públicos, entendemos a ne-
cessidade de veicular uma 
imagem que representasse 
as profundas mudanças 
de rumos adotadas. Aos 
poucos, o novo se impôs. 
Exemplo disso foram as 
mudanças na comunica-
ção do conselho como no 
jornal Medicina, no site e 
na logomarca.

A atualização edito-
rial incluiu uma reformu-
lação editorial e de layout 
que, nesta edição, se com-
pleta com a introdução da 
nova logomarca do CFM. 
Ressalte-se que esse sím-
bolo – pensado de manei-
ra a contar em um con-
junto de traços um pouco 
de nossos objetivos, metas 
e propósitos – orientou 
também a formulação do 
site da instituição, outra 
novidade entregue aos 
médicos e à população em 
agosto. 

Interessante notar que 
a leveza, o equilíbrio e a 
força da nova logomarca 
trouxeram ainda maior 
impacto à presença ins-
titucional do Conselho 
Federal por meio de seus 
produtos de comunica-
ção. Melhor ainda é per-
ceber que esses atributos 
não são apenas aparên-
cia, mas a representação 
de algo novo que passou 
a existir internamente e 
que se expressa em ações 
relevantes no campo da 
estratégia política. 

A aproximação do 
CFM com os CRMs, uma 
nova maneira de adminis-
trar interagindo, será sela-
da pela adoção espontânea 
da nova logomarca pelos 
conselhos regionais, res-
peitando suas individuali-
dades. Esperamos, assim, 
contribuir para o estabele-
cimento de uma identidade 
única, reconhecida nacio-
nal e mundialmente. 

Não por acaso, o lan-
çamento da nova logo, do 
novo site e a conclusão 
das mudanças no jornal 
Medicina ocorreram por 
ocasião do XII Enem, cuja 
cobertura é o centro desta 
edição. O encontro – que 
produziu documentos 
importantes – foi outra 
manifestação concreta de 
que o CFM está diferente, 
para o bem do médico, da 
medicina, do paciente e da 
sociedade. “

“O apreço pelo 
arrojo, pela 
modernidade, deve 
ter sua expressão 
nos símbolos 
que marcam o 
cotidiano

Quero parabenizar o CFM pela campanha 
em relação à carreira do médico no Estado. 
Chegou a hora de mostrarmos o nosso va-
lor. Basta de inversão de valores. Num país 
onde jogador de futebol e políticos corruptos 
têm mais reconhecimento do que profissio-
nais que valorizam o ser humano (professor e 
médico), somente algo neste sentido poderá 
surtir o efeito tão esperado por todos nós.

Helena Martha Cunha Cardoso
CRM-BA 6450

hmccardoso@yahoo.com.br

Parabéns ao presidente do CFM, Roberto 
Luiz d’Avila, pela excelente entrevista rea-
lizada no programa “Marília Gabriela - En-
trevista”.

Kemel Jorge Chammas
CRM-PR 2278

drkemeljorge@hotmail.com

A matéria “Pós-graduação não tem valor 
de especialização” (edição 185) me deixou 
preocupado. Sou médico, trabalho no interior 
do Piauí e decidi fazer pós-graduação em 
Psiquiatria, em São Paulo, com duração de 
dois anos. Optei pela modalidade, pois após 15 
anos de formado torna-se impossível o retorno à 
residência médica. Entendo que a citada decisão 
da Justiça se aplique à Medicina Estética, que 
não existe como especialidade, mas estendê-la a 
outras áreas creio ser algo temerário.

Juarez Lobo Bessa
CRM-PI 2104

juarez.bessa@uol.com.br

CFM responde: O investimento na pós-
graduação é válido pela qualificação pro-
fissional. No entanto, de acordo com a 
Resolução 1.634/02, para ser considerado 
especialista numa área o médico deve fazer 
residência médica ou prova junto à socieda-
de de especialidade.

Bastante oportuna e esclarecedora a 
matéria sobre publicidade médica (edi-
ção 185). Contudo, muito me preocupa 
a crescente invasão de profissionais não 
médicos atuando em atividades médicas, 
principalmente na área de estética e cos-
miatria. A meu ver, nosso Conselho deve-
ria não só se preocupar com os deslizes e 
transgressões ao Código de Ética Médica, 
mas, principalmente, denunciar o exercí-
cio ilegal da medicina.

Marco Antonio F. Araújo
CRM-MG 26121

mafabrini@hotmail.com

CFM responde: Os conselhos de medicina 
têm realizado de forma contínua ações de 
fiscalização para coibir a prática ilegal da 
medicina, principalmente a partir de denún-
cias. Para este trabalho, conta, inclusive, 
com articulação junto ao Judiciário e ao 
Ministério Público.

       Cartas*                       Comentários podem ser enviados para imprensa@cfm.org.br

* Por motivo de espaço, as  mensagens poderão ser editadas sem prejuízo de seu conteúdo
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Sucesso na realização do XII Enem
Balanço final 

Plenária: delegados de entidades médicas de todo o país participam amplamente de discussões sobre saúde e 
medicina durante o XII Enem

O XII Encontro Na-
cional das Entida-

des Médicas confirmou a 
expectativa criada e tor-
nou-se o esperado marco 
definidor de novos rumos 
no movimento médico 
nacional. 

Os resultados foram 
amplamente comemora-
dos pelo Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), 
Associação Médica Bra-
sileira (AMB) e Federa-
ção Nacional dos Médi-
cos (Fenam). 

O sentimento de êxi-
to se estendeu aos mais 
de 600 delegados com 
direito a voto, lideranças 
médicas e representantes 
de entidades associativas, 
sindicais e de conselhos 
de todo o país.

Mas essa percepção 
também gerou fatos con-
cretos. Os participantes 
aprovaram por aclama-
ção o Manifesto dos Mé-
dicos à Nação, posterior-
mente encaminhado aos 
candidatos à Presidência 
da República e aos go-
vernos estaduais, no qual 

é apresentado um diag-
nóstico da assistência 
em saúde e apontada a 
pauta de reivindicações 
das entidades médicas 
para a superação dos 
problemas (veja mais à 
página 5). 

Os candidatos, assim 
como outras autorida-
des, ainda receberam 
cópias do Relatório Final 
do XII Enem, com as 115 
deliberações tomadas em 
plenário e que traduzem 
as propostas da categoria 
em áreas como ensino, 
trabalho e implementa-
ção de políticas públicas 
(veja mais às páginas 6 
a 8). Para os líderes das 
entidades, com essas 
contribuições os médicos 
oferecem sua visão para 
a melhoria dos serviços 
de saúde e fortalecem a 
luta pela valorização da 
profissão. 

Outro ponto alto do 
XII Enem foi o anúncio, 
no dia de sua abertura, 
da criação de uma co-
missão especial para ela-
borar proposta de car-
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reiras do Sistema Único 
de Saúde (SUS), abran-
gendo, inicialmente, os 
profissionais médicos, os 
cirurgiões-dentistas e os 
enfermeiros. O próprio 
ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, foi o 
portador da novidade, 
uma resposta a pleito do 
CFM, AMB e Fenam 
(veja mais à página 4).

Finalmente, destaca-

se o alto grau de enga-
jamento e participação 
materializado nos deba-
tes e na presença maciça 
de delegados em todas 
as reuniões e plenárias. 
O XII Enem, cuja cober-
tura é apresentada nas 
próximas páginas, entra 
para a história do movi-
mento médico por suas 
efetivas realizações. Mas 
a tarefa não acaba. Na 

verdade, continua com 
o acompanhamento das 
propostas apresentadas 
e muito trabalho junto 
aos tomadores de deci-
são para sensibilizá-los 
sobre a importância de 
mudar os rumos da saú-
de no país, como afirmou 
o presidente do CFM, 
Roberto d’Avila, em sua 
avaliação das atividades 
(veja mais à página 4). 

Luta comum e troca de experiência

Integração: diferentes gerações se encontram para definir prioridades e 
propostas da saúde brasileira

Alceu Pimentel e Nívio 
Moreira são exemplos de 
médicos de diferentes gera-
ções e  regiões que se encon-
traram no XII Enem, em Bra-
sília. Pimentel tem 58 anos. 
Formou-se há 34, na Univer-
sidade Federal de Alagoas, 
e iniciou sua participação no 
movimento médico há 29. 
Hoje atua nos conselhos de 
medicina – no regional exerce 
o cargo de tesoureiro; no fe-

deral, é conselheiro suplente 
(foi titular entre 2004 e 2009) 
e coordenador da Comissão 
de Assuntos Políticos. En-
tre as muitas lutas nas quais 
se envolveu, destaca a que 
trava atualmente pela regu-
lamentação da profissão. “O 
esforço pela regulamenta-
ção, que é consistente desde 
2002, tem sido importante 
para sedimentar a unidade do 
movimento médico”, afirma. 

Por sua vez, Nívio Mo-
reira, de 30 anos, formou-se 
na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, em 2005. 
Um ano depois, iniciou resi-
dência em Cirurgia Plástica 
e passou a integrar a Asso-
ciação Nacional de Médicos 
Residentes (ANMR). Em 
2010, foi eleito presidente 
da entidade. No Enem, mo-
bilizou-se pela aprovação de 
propostas de defesa da resi-
dência médica. “Os residen-
tes tiveram a oportunidade 
de ver como se dão as dis-
cussões, e isso é importante 
para aproximá-los da política 
médica”, avaliou.

No plenário do XII Enem, 
as gerações se deram as mãos 
para lutar por uma saúde 
melhor e pela valorização da 
medicina. O exemplo deve 
se repetir. Afinal, “somente 
com união e direcionamento 
é possível alcançar vitórias”, 
ressalta Pimentel.

“A falta de médicos no interior, a dificuldade de fiscalização do 
exercício profissional nas áreas de fronteira e os altos custos 

para atualização profissional são problemas característicos do 
Norte do país.  Defendo que os médicos devem retomar o 

protagonismo que assumiram. A expectativa é que o Enem 
contribua para a construção de uma política que ajude a 

superar esses desafios”
Antonio de Padua Quirino Ramalho  

2º secretário do CRM-AM 

“No encontro, avaliamos as políticas públicas de saúde e 
analisamos o contexto no qual hoje se insere a prática da 

medicina. A grande relevância do Enem está em apresentarmos 
publicamente nossos anseios, nossa luta insistente por mais 
recursos à saúde pública, melhores condições de trabalho, 
remuneração condigna e formação médica de qualidade”

Carlos Roberto Goytacaz Rocha 
Presidente do CRM-PR

“A interiorização do médico é uma das prioridades para a 
região Centro-Oeste. Nesse sentido, a prioridade dada à luta 
pela carreira de Estado dos médicos no serviço público e o 
anúncio do Ministério da Saúde de que estudará criação de 

uma carreira para profissionais de saúde do SUS foram con-
quistas importantes. De agora em diante, o foco é a 

implementação das propostas”
Arlan de Azevedo Ferreira

Presidente do CRM-MT

Encontro de gerações 
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MS cria grupo para estudar 
carreiras para o SUS   

Vitória do movimento médico  

O Ministério da Saúde 
terá uma comissão 

especial para elaborar 
proposta de carreiras do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), abrangendo, ini-
cialmente, os profissionais 
médicos, os cirurgiões-
dentistas e os enfermeiros. 
A criação do grupo está 
prevista na Portaria 2.169, 
assinada pelo ministro 
José Gomes Temporão e 
anunciada na solenidade 
de abertura do XII Enem, 
em 28 de julho. O texto 

foi publicado no dia 30, no 
Diário Oficial da União. 
“Queremos garantir a fi-
xação do profissional. No 
dia 12 de agosto, o minis-
tério reeditou a portaria 
incluindo um representan-
te do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde 
(Conass) e um do Conse-
lho Nacional de Secretá-
rios Municipais de Saúde 
(Conasems). O ministério 
busca junto às entidades 
médicas uma parceria no 
sentido do fortalecimento 

Portaria 2.169: ministro Temporão anuncia comissão para planejamento 
de carreiras no SUS

Jornal Medicina – O XII 
Enem cumpriu sua missão?
Roberto Luiz d’Avila – Sem 
dúvida, vivemos um mo-
mento especial na história 
do movimento médico na-
cional. Pela primeira vez, 
em muitos anos, percebemos 
a tentativa de integração e 
articulação das diferentes 
ações nos âmbitos do Conse-
lho Federal de Medicina, da 
Associação Médica Brasilei-

ra e da Federação Nacional 
dos Médicos. Nesse contex-
to, o XII Enem foi peça fun-
damental, pois consolidou 
o trabalho que vinha sendo 
realizado ao longo dos últi-
mos meses. Além disso, for-
taleceu a categoria não ape-
nas pela harmonia de seus 
representantes, mas porque 
deu a devida repercussão e 
consequência a pleitos his-
tóricos dos médicos.

Essa integração não corre 
o risco de descaracterizar 
o perfil das três entidades? 
RLD – De forma alguma. 
Cada uma das entidades 
nacionais tem sua própria 
história, valores e missão. 
O que nos une é o com-
promisso com a sociedade, 
com os pacientes, com a 
medicina e com os profis-
sionais. Neste espaço, bus-
camos valorizar consen-
sos e construir soluções a 
partir deles. Certamente, 
as diferenças continuarão 
a existir. O que tem mu-
dado é que esses pontos 
de vistas divergentes não 
levam mais aos embates 
e à desunião. Pelo contrá-
rio, estimulam o convívio 

democrático no qual os 
argumentos sólidos preva-
lecem.

JM – Com o fim do XII, 
como ficam os encaminha-
mentos aprovados?
RLD – Vamos monitorar os 
rumos de cada uma das de-
liberações. Trata-se de tra-
balho árduo, mas que tem 
de ser feito. Com o Mani-
festo à Nação, os médicos 
selaram seu compromisso 
com o país. O diagnóstico e 
as soluções apontadas têm 
uma meta: construir um 
país melhor, com uma saúde 
melhor, no qual a medici-
na – e o que ela representa 
– seja valorizada e respei-
tada. Para atingir esses ob-

jetivos, o CFM e as outras 
entidades estarão atentas e 
em ação permanente.

JM – O que tem mudado 
dentro do movimento mé-
dico?
RLD – Creio que a percep-
ção de que nós, médicos, 
temos importante respon-
sabilidade política com re-
lação à medicina e à saúde, 
de forma mais ampla. Hoje, 
por meio do CFM e das 
outras entidades estamos 
ocupando de forma estra-
tégica o espaço do debate 
que levará às transforma-
ções. A caminhada apenas 
começou, mas certamente 
os resultados virão e serão 
sentidos por todos.

“Buscamos valorizar consensos e construir soluções”
Para o presidente do CFM, o XII Enem confirmou a 
mudança de rumos do movimento médico nacional. 
Uma maior presença no debate político e a defesa ativa 
dos interesses dos profissionais e da população ganharam 
destaque nas agendas do Conselho, da AMB e da Fenam. 
Nessa entrevista ao jornal Medicina, Roberto Luiz d’Avila 
aponta os passos que serão tomados após o encontro, em 
Brasília/DF. 

Entrevista     Roberto Luiz d’Ávila

•  A proposta abrangerá, ini-
cialmente, médicos, cirurgiões-
dentistas e enfermeiros.

• Instâncias de gestão do SUS 
e o ministro da Saúde deverão 
aprovar a proposta.

• CFM e Fenam indicarão dois 
representantes da categoria 
médica para a comissão.

• A coordenação será do Depar-
tamento de Gestão e da Regulação 
do Trabalho em Saúde, do MS. 

• Participarão assessores téc-
nicos e poderão ser convidados 
especialistas ou instituições 
para contribuir.

• O prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão será de, 
no máximo, 90 dias.

VejA os PRinCiPAis PonTos dA PoRTARiA

Os participantes na comissão terão 90 
dias para apresentar relatório com as 
conclusões dos trabalhos

dades, o estabelecimento 
desse debate no âmbito 
do Executivo reforça a 
luta para a criação de 
uma carreira de Estado 
para o médico. Além des-
sa frente de negociação, 
tramita no Congresso 
uma proposta de emenda 
constitucional que trata 
do mesmo assunto.  

De acordo com a 
portaria, o objetivo do 
governo é “buscar solu-
ções para a ausência de 
profissionais permanen-
tes na atenção à saúde”. 
Para criar a comissão que 
elaborará a proposta de 
uma carreira do SUS, o 
ministério levou em con-
sideração “a dificuldade 
apresentada por inúmeros 
municípios brasileiros em 
fixarem profissionais de 
saúde em seu território”. 

Também foram ava-

liados a má distribuição 
dos profissionais, caracte-
rística que afeta principal-
mente as regiões Norte e 
Nordeste, além das áreas 
de dificil provimento nas 
zonas onde “expressiva 
parcela da população bra-
sileira não tem acesso aos 
serviços de saúde”. Todos 
esses argumentos haviam 
sido apontados pelas enti-
dades médicas. 

Estudo recente do 
CFM aponta uma distri-
buição heterogênea de 
médicos por habitantes 
no território nacional. 
Segundo o levantamen-
to, nos estados do Norte 
há, em média, um médico 
para cada grupo de 1.130 
habitantes; na região Sul, 
1 para 509; no Sudeste, 
1 para 439; no Centro-
Oeste, 1 para 590 e no 
Nordeste, 1 para 894. 

da qualificação no SUS”, 
disse o ministro. 

O grupo será integrado 
por quatro representan-
tes do ministério, dois da 
categoria médica – indi-
cados pelo Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) 
e Federação Nacional 
dos Médicos (Fenam) –, 
além de dois represen-
tantes da categoria dos 
enfermeiros – indicados 
pelo Conselho Federal de 
Enfermagem e Federação 
Nacional dos Enfermei-
ros –, e dois da categoria 
dos cirurgiões-dentistas, 
escolhidos pelo Conselho 
Federal de Odontologia e 
Federação Interestadual 
de Odontologia. A porta-
ria prevê que o prazo para 
conclusão dos trabalhos 
da comissão será de, no 
máximo, 90 dias, a partir 
da data de sua instalação.

O anúncio foi uma 
conquista do movimento 
médico. Em março, re-
presentantes da AMB, 
CFM e Fenam receberam 
do ministro Temporão a 
promessa de instalação 
deste grupo. Para as enti-
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Compromisso com a saúde e a medicina 

Já estão com os presi-
denciáveis os documen-

tos aprovados pelos parti-
cipantes do XII Encontro 
Nacional das Entidades 
Médicas (Enem). Os mé-
dicos, representados por 
suas entidades nacionais – 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), Associação 
Médica Brasileira (AMB) 
e Federação Nacional dos 
Médicos (Fenam) – pro-
duziram um Manifesto à 
Nação, no qual conden-
sam suas principais preo-
cupações com respeito 
à saúde e ao exercício 
da medicina e apontam 
soluções para superar o 
quadro de dificuldades. 
O texto foi publicado nos 

principais jornais do país, 
também dando conheci-
mento à sociedade sobre 
o diagnóstico feito e os 
pleitos apresentados. 

Ao fim do XII Enem, 
os 600 delegados ainda 
aprovaram 115 delibera-
ções, que tratam sobre 
temas diversos, como en-
sino, trabalho e políticas 
públicas, que compõem o 
Relatório Final do encon-
tro. Cada proposta, re-
sultado da discussão en-
tre os vários segmentos 
do movimento médico, 
traz uma contribuição 
para ampliar o foco da 
reflexão sobre o quadro 
atual da saúde brasileira, 
que carece de medidas 

Brasil recebe as propostas dos médicos 

Unidade nacional: presidentes da AMB, do CFM e da Fenam assinam 
manifesto pela saúde e pela medicina brasileiras

urgentes nas esferas pú-
blica e privada.

Estes dois documen-
tos – apresentados na ín-
tegra nesta edição – são a 
contribuição da categoria 
para o aperfeiçoamento e 
a qualificação dos serviços 
de saúde.  Representam 
também o compromisso 
dos médicos com a defesa 
dos interesses da socieda-
de, além de ser um marco 

na luta pela valorização do 
exercício da medicina, que 
tem sido tratada, ao longo 
dos anos, com indiferença 
pelos gestores em geral. 

A expectativa das en-
tidades médicas nacionais 
é de que os documentos 
possam subsidiar as toma-
das de decisão de atuais 
e futuros gestores. Além 
dos presidenciáveis e can-
didatos aos governos es-

taduais, também recebe-
ram o Manifesto à Nação 
e o Relatório Final do XII 
Enem o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão; o 
ministro da Educação, Fer-
nando Haddad; o presiden-
te do Senado, José Sarney; 
o presidente da Câmara, 
Michel Temer; o presiden-
te do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Cezar 
Pacheco; entre outros.

“Aconteceu aquilo que imaginávamos: o fortalecimento da 
união entre as entidades, a discussão democrática das  

propostas, a construção coletiva de um documento impor-
tantíssimo para ser entregue à nação e aos candidatos. Foi 

um trabalho duro, mas extremamente prazeroso, pois  
apontou rumos para onde deve seguir a saúde brasileira”

Roberto Luiz d’Avila – presidente do CFM

“A carta, o compromisso dos médicos para a nação 
brasileira, define princípios de maneira objetiva, clara, 

direcionada. Todos os problemas do nosso cotidiano, agora 
sistematizados em uma pauta comum das três entidades, 

terão agilização nas ações concretas de solução. 
O documento constitui de fato um conjunto de compromissos 
que, entendemos, deve ser acolhido como acordo entre mé-

dicos e a nação brasileira”
Cid Carvalhaes – presidente da Fenam

“Podemos avaliar o XII Enem pelas propostas, pelo  
processo e pelo resultado. O mais prático é avaliar pelo 

resultado. E ele foi excelente. As diferentes representações, 
que aqui estão, podem subscrever com tranquilidade as 

propostas apresentadas sabendo que estávamos  
representando o pensamento dos médicos brasileiros”

josé Luiz Gomes do Amaral – presidente da AMB

Repercussão 

Pantones:

2955C 123C 321C 321C - 50% 90% 50% 20%

Black:

Manifesto dos Médicos à Nação

´
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PRoPosTAs APRoVAdAs no Xii eneM

TeMA i – FoRMAÇÃo MÉdiCA 

ensino Médico

1. Exigir como requisitos mínimos para reconhecimento 
e revalidação dos cursos de Medicina: hospital próprio 
com quantidade suficiente de leitos nas especialidades 
básicas, programas de Residência Médica reconhecidos, 
corpo docente qualificado, fiscalização permanente.

2. Fiscalizar as estruturas hospitalar e ambulatorial das 
instituições que servem de estágio às escolas médicas, 
bem como a falta de professores e preceptores em relação 
ao quantitativo de alunos.

3. Lutar por políticas de ensino superior voltadas para 
garantir nas escolas públicas e privadas número suficiente 
de docentes qualificados, em quadro permanente, com 
condições adequadas de trabalho, carreira, remuneração 
e acesso por concurso público (nas escolas públicas).

4. Participar, apoiar e acompanhar o processo de 
avaliação atualmente empregado pelo MEC, conforme 
as diretrizes do Inep (Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais), da Sesu (Secretaria de 
Educação Superior) e da Comissão de Especialistas, 
com sanções rigorosas para os cursos mal avaliados, 
incluindo a diminuição de vagas e o fechamento de 
escolas, se necessário.

5. As entidades médicas devem fazer gestões para 
o cumprimento das determinações do Decreto nº 
5.773/2006 e da Portaria MEC nº 147/2007, que dispõem 
sobre a regulação, supervisão, avaliação e condições de 
funcionamento das escolas médicas.

6. As entidades médicas devem buscar ter assento 
institucional e participação, com direito a voto, junto 
ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais), à Conaes (Comissão Nacional de Ensino 
Superior) e ao  Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior).

7. Criar e participar de comissões nacionais e estaduais 
– com representantes das entidades médicas de outras 
regiões – para fiscalizar o cumprimento dos critérios 
mínimos para o funcionamento das escolas de Medicina.

8. Apoiar as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 
graduação em Medicina, instituídas desde 2001, discutindo 
propostas para modificações e aperfeiçoamento.

9. Suspensão da abertura de escolas médicas por um prazo 
mínimo de 10 anos ou até a aprovação do PL nº 65/2003, 
nos termos do substitutivo do deputado federal Átila Lira.

10. Pela efetiva implantação, nos currículos das escolas 
médicas, das disciplinas de Emergência e Terapia 
Intensiva; de Bioética e Ética Médica; de Gestão em Saúde, 
Economia em Saúde e outras de relevância.

11. Atuar junto às secretarias dos municípios onde existem 
escolas médicas para que regulamentem a utilização dos 
campos de prática (unidades de saúde e hospitais), com 
distribuição de áreas de atuação/distritos sanitários por 
escolas, priorizando o uso do espaço público para as 
instituições públicas.

12. Que sejam definidas diretrizes claras e protocolos 
objetivos na supervisão e no treinamento dos membros 
das comissões que realizam as avaliações nas escolas 
médicas.

13. Criação, pelas entidades médicas, de comissão para 
orientação (junto aos diretórios e centros acadêmicos das 
escolas médicas) sobre a relação ética dos médicos com 
a indústria farmacêutica, de equipamentos, materiais 
médico-hospitalares e outros que geram conflitos de 
interesse.

14. Repudiar trotes violentos e incentivar programas de 
acolhimento dos calouros que excluam violência e bebida 
alcoólica, a exemplo do “trote solidário”.

Residência Médica

15. Defender, irrestritamente, a legislação que garante a 
Comissão Nacional de Residência Médica como instância 
máxima reguladora da Residência no país, sem prejuízo 
de maior e necessária articulação entre o Ministério da 
Educação e o Ministério da Saúde.

16. Lutar para garantir, para cada egresso dos 
cursos de Medicina, uma vaga de Residência Médica 
preferencialmente em uma das áreas básicas: Clinica 
Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria 
e Medicina de Família e Comunidade.

17. Defender a ampliação das vagas de Residência Médica 
conforme a capacidade de os serviços absorverem novos 
residentes.

18. Apoiar a expansão do número de vagas de Residência 
Médica, de acordo com as necessidades de demanda da 
saúde pública.

19. Apoiar o reajuste anual do valor da bolsa de Residência 
Médica, bem como as justas reivindicações dos residentes: 
13º salário, auxílio alimentação, alojamento ou auxílio 
moradia, adicional de insalubridade, licença gestante de 
seis meses ou licença para tratamento de saúde, devendo 
este período ser reposto ao final do impedimento. 

20. Lutar para garantir financiamento adequado à 
Comissão Nacional de Residência Médica e às comissões 
estaduais de Residência Médica, com vistas a propiciar 
melhor sistematização das visitas de credenciamento e 
avaliação dos programas de Residência Médica.

21. Lutar pela organização, valorização e remuneração 
justa da preceptoria de Internato e de Residência Médica.

22. Acompanhar os desdobramentos da Residência 
Multiprofissional em Saúde, Residência em Área 
Profissional da Saúde e Comissão Nacional de Residência 
Multiprofissional em Saúde, instituídas  pela Portaria 
Interministerial MEC-MS nº 45, de 12 de janeiro de 2007.

23. Reafirmar o modelo de orientação por competências 
para os programas de Residência Médica.

24. Unificar os critérios das provas para ingresso na 
Residência, com valorização da parte prática.

25. Defender a Residência Médica frente à ameaça dos 
estágios e cursos de especialização estruturados sem 
mínimas regras éticas e pedagógicas.

26. Defender a Residência Médica como pós-graduação 
ideal, com garantias de condições pedagógicas para o 
treinamento em serviço e remuneração adequada.

27. As entidades médicas nacionais e estaduais devem 
apoiar a estruturação da Associação Nacional dos Médicos 

Residentes (ANMR) e das associações estaduais de 
médicos residentes e a participação de seus representantes 
em atividades e fóruns como o Enem.

28. As entidades médicas estaduais devem participar 
ativamente das comissões estaduais de Residência 
Médica.

29. Minimizar a subjetividade na avaliação de ingresso 
de residentes durante as etapas de arguição e de análise 
de currículo, defendendo a meritocracia, de forma a não 
priorizar o egresso local em detrimento dos candidatos de 
fora.

Revalidação de diplomas

30. Denunciar e protestar energicamente contra a 
ilegalidade do exercício da Medicina por estrangeiros ou 
brasileiros sem diploma de Medicina revalidado, bem 
como denunciar a conivência de autoridades e gestores de 
saúde com essa situação.

31. Defender a revalidação obrigatória para todo diploma 
médico obtido no exterior, posicionando-se contra a 
adoção de mecanismos diferenciados (conforme o país) 
de revalidação de diplomas.

32. As entidades médicas devem participar, apoiar e 
fiscalizar a sistemática de aplicação do exame nacional 
unificado, definida na Portaria Interministerial nº 865, 
de 18/9/2009, para revalidação dos diplomas obtidos 
no exterior, com aplicação da prova de conhecimentos 
específicos de Medicina e conhecimentos práticos nas cinco 
grandes áreas: Clínica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, 
Pediatria e Medicina de Família e Comunidade.

33. Promover ação para impedir a transferência irregular, 
para escolas brasileiras, de alunos que cursam Medicina 
no exterior.

34. Realizar seminários estaduais, com entidades 
médicas e Ministério Público, tendo como público-alvo os 
juízes federais, para discutir a revalidação dos diplomas 
médicos.

educação Continuada

35. Incluir a educação médica  continuada no Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

36. Atenção especial para os médicos que não tiveram 
acesso à Residência Médica, com programas nacionais 
e regionais de educação continuada, adaptados às 
realidades regionais.

37. Obrigatoriedade da comprovação, por parte das 
prefeituras, de promoção de educação médica continuada 
e permanente dirigida aos médicos de UBS/USF para 
recebimento da verba referente ao piso de atenção básica 
(PAB).

38. Lutar pela educação continuada para o servidor do 
SUS (União, estados e municípios), com comprometimento 
das universidades públicas.

39. Estabelecimento, pelas entidades médicas, de grupo 
ou comissão permanente de discussão e encaminhamento 
das questões de ensino e treinamento em serviço, com 
a presença paritária de docentes/discentes/entidades 
médicas e gestores públicos (municipal e estadual).
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PRoPosTAs APRoVAdAs no Xii eneM

TeMA ii – MeRCAdo de TRABALHo e  
                 ReMUneRAÇÃo

PCCV/ Carreira de estado/ Carreira Pública

40. Adotar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
(PCCV) tendo como referencial a proposta das entidades 
nacionais (Fenam, AMB e CFM), com parecer das 
entidades médicas em todas as fases: estudo, implantação 
e acompanhamento.

41. Defender a implantação do PCCV no setor privado e em 
todas as instâncias do SUS (federal, estadual e municipal) 
de acordo com a Lei nº 8.142/90.

42. Lutar pela aprovação da proposta de Emenda 
Constitucional nº 454/09, que cria a carreira de Estado 
dos médicos no serviço público.

43. Pela isonomia salarial entre os médicos da União, 
estados e municípios, tendo como referência o salário 
mínimo profissional.

Regulamentação da Medicina

44. Lutar pela aprovação, no Congresso Nacional, do 
projeto de lei que regulamenta a profissão médica, com o 
aval das entidades médicas.

salário Mínimo Profissional

45. Defender o salário mínimo profissional do médico, 
conforme proposta das entidades médicas nacionais 
(AMB, Fenam e CFM), de R$ 8.595,35 para 20 horas 
semanais, com reajuste anual. 

CBHPM/ Honorários

46. Adoção da CBHPM atualizada, como referência mínima 
do trabalho médico, incluindo reajustes anuais baseados 
em índice oficial (IGPM ou outro índice que o substitua), 
para a totalidade dos procedimentos médicos executados.

47. Criação e fortalecimento das comissões estaduais 
de Honorários Médicos, com participação paritária das 
entidades médicas.

48. Adotar as medidas judiciais cabíveis quanto aos 
seguintes temas: a) reajuste de honorários; b) salário 
base; c) Plano de Carreira; d) contratos/férias/13º salário; 
e) aposentadoria especial.

Trabalho Médico no sUs

49. Defender a revisão da Tabela SUS, com incorporação 
dos valores e nomenclaturas da CBHPM.

50. Pela extinção do Código 4.

51. Pela reintrodução do Código 7. Defender o repasse do 
SUS por produtividade diretamente dos entes federativos 
para o médico, sem intermediários.

52. Contratação direta dos médicos pelos municípios, 
com pagamentos sem intermediários, mediante concurso 
público.

53. Defender a desprecarização do trabalho médico 

na rede pública em todos os níveis, pela valorização do 
médico, com ingresso por concurso público.

54. Lutar pela melhoria das condições de trabalho do 
médico no âmbito do SUS, aprimorando a fiscalização 
do exercício profissional pelos Conselhos de Medicina, 
incluindo a utilização da “interdição ética”.

Trabalho Médico na saúde suplementar

55. Combater a prática das operadoras de planos de saúde 
de descredenciamento imotivado e unilateral de pessoas 
físicas, nos termos da Resolução CFM nº 1.852/2008.

56. Garantir o credenciamento das Pessoas Físicas pelas 
operadoras, sem exigência da criação de Pessoa Jurídica.

57. Fazer gestão junto à ANS para que a CBHPM continue 
sendo utilizada como referencial da TUSS.

58. Estabelecer estratégias de mobilização dos médicos 
que atuam na saúde suplementar.

59. Garantir a participação dos médicos nas negociações 
de contratualização dos hospitais.

60. Deliberar que a comissão nacional de honorários 
médicos negocie com a Unimed do Brasil os valores do 
intercâmbio no Sistema Unimed e o alinhamento da 
remuneração do trabalho médico pela CBHPM atualizada.

61. Fiscalizar os serviços próprios das operadoras de 
planos de saúde.

62. Defender o credenciamento universal dos médicos na 
saúde suplementar.

Precarização do Trabalho e defesa Profissional

63. Combater a precarização do trabalho médico em suas 
diversas modalidades, incluindo as terceirizações, falsas 
cooperativas e a obrigatoriedade da instituição de Pessoa 
Jurídica.

64. Instituição de concurso público, com PCCV e salário 
mínimo profissional, em substituição a qualquer tipo de 
terceirização.

65. Denunciar e cobrar ações do Ministério do Trabalho em 
relação à precarização do trabalho na iniciativa privada, 
filantropia e nos serviços públicos de saúde.

66. Defender que o cooperativismo não seja utilizado 
no setor público como forma de eliminar o acesso por 
concurso.

67. Instituir campanhas dirigidas à sociedade sobre as 
condições inadequadas de trabalho e baixa remuneração 
dos médicos e suas consequências.

68. Defender aposentadoria integral nas carreiras 
médicas.

69. Defesa da aposentadoria especial (aos 25 anos de 
trabalho) para os médicos, mantendo a integralidade e 
paridade com o profissional da ativa.

70. Programar grande mobilização contra o serviço civil 
obrigatório. 

71. Provocar a atuação do Ministério Público a partir de 
relatórios de vistoria emitidos pelo CRM e pelos sindicatos 
nas unidades de urgência e emergência de todas as 
cidades brasileiras.

72. Incluir os médicos que exercem atividades técnicas 
de ensino ou administrativos nos encaminhamentos e 
reivindicações de defesa profissional.

73. Divulgar nos veículos de comunicação das entidades 
médicas e nos veículos de comunicação de massa o preço 
das consultas, dos procedimentos e honorários pagos 
pelas operadoras de plano de saúde, pelo serviço público e 
pelos serviços  terceirizados.

74. “Cuidar da saúde de quem cuida”. Promover a 
avaliação periódica da saúde do médico.

75. Lutar pela implementação de políticas de saúde 
voltadas para a prevenção de doenças e promoção da 
saúde dos médicos.

TeMA iii – sUs, PoLÍTiCAs de sAÚde e  
                  ReLAÇÃo CoM A soCiedAde

Financiamento

76. Lutar pela regulamentação imediata e urgente da 
Emenda Constitucional 29, dando fim ao subfinanciamento 
da saúde. Lutar pelo cumprimento da destinação mínima 
para a saúde de 15% do orçamento municipal, 12% do 
estadual e 10% do orçamento da União.

77. Mobilizar a sociedade organizada, por meio de 
audiências públicas e abaixo-assinado nacional e outras 
formas de mobilização, para a regulamentação da EC 29, 
com ações coordenadas pelas entidades médicas.

78. Exigir que sejam excluídas do financiamento do SUS 
aquelas despesas não relacionadas como ações e serviços 
de saúde.

79. Exigir o ressarcimento dos planos privados ao SUS, 
conforme estabelecido em lei, o que depende de ação mais 
determinada da ANS.

80. Excluir da incidência da DRU (de uso livre pelo 
governo) as fontes da Seguridade Social, o que vem ferindo 
a lógica das contribuições sociais criadas com a finalidade 
precípua do social. 

81. Lutar pela garantia de recursos para a saúde de 
30% da arrecadação da Seguridade Social, conforme a 
Constituição Federal de 1988, assegurando uma fonte 
estável e crescente de financiamento.

82. Dimensionamento, divulgação e revisão das isenções, 
deduções e subsídios fiscais envolvidos com a assistência 
em saúde privada.

83. Manifestar posição contrária à Contribuição Social da 
Saúde (CSS).

84. Lutar para que os desvios das escassas verbas do SUS 
sejam apurados severamente como crime de lesa pátria.

85. Instituir fóruns municipais, estaduais e nacional para 
melhor conhecer os mecanismos de financiamento do 
SUS, bem como discutir a construção e acompanhamento 
do orçamento.
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los Roberto Silva, Carol Reis, Ce-
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Louise, Noelyza Peixoto, Osmar 
Bustos, Paulo Gomes Sobrinho, 
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Xii enConTRo nACionAL dAs enTidAdes MÉdiCAs (eneM)

86. Defender que os recursos da Previdência pública sejam 
utilizados exclusivamente para aposentadorias e pensões 
(à semelhança da Previdência privada), e que a assistência 
social seja financiada pelo Tesouro Nacional. 

Gestão

87. Lutar pela qualificação da gestão no SUS.

88. Defender a aprovação do projeto de lei sobre “Responsa-
bilidade Sanitária”, que responsabiliza o gestor do SUS.

89. Defender que sejam asseguradas em todos os municípios 
e regiões do país a referência e a contrarreferência, seja por 
meio de uma Central de Regulação de Vagas Ambulatoriais 
e Hospitalares ou por meio da implantação dos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família – Nasf (Portaria nº 154/MS, de 
24 de janeiro de 2008).

90. Implementar cursos de gestão em saúde para 
médicos.

saúde da Família e Atenção Primária

91. Reconhecer que a Estratégia Saúde da Família (ESF) é 
essencial para a atenção primária à saúde.

92. Trabalhar para garantir a presença efetiva do 
profissional médico na atenção primária da saúde.

93. Os gestores do SUS devem garantir que os médicos 
da ESF atuem de fato nas atividades de atenção primária, 
exercendo atividades preconizadas pela Política Nacional 
de Atenção Básica (Portaria nº 648/GM/MS, de 28 de 
março de 2006).

94. Lutar para garantir que os médicos da ESF sejam 
contratados exclusivamente mediante concurso público e 
que tenham o vínculo empregatício atrelado a PCCV, com 
modelo preconizado pelas entidades médicas.

95. Recomendar a utilização de recursos da telemedicina e 
da metodologia de educação a distância para os médicos, 
recomendando a fiscalização pelos CRMs para que estes 
recursos não sejam usados para o exercício ilegal da medicina. 

96. Denunciar ao Ministério Público, cobrando suas ações, 
as más condições de atendimento na rede de atenção 
primária e ESF nos municípios, com base em relatórios de 
vistoria emitidos pelos CRMs e sindicatos.

Controle social

97. Deliberar que as entidades médicas (CFM/AMB/
Fenam) participem com representações nos conselhos 
de saúde municipal, estadual e nacional, e que 
promovam a capacitação de seus representantes, 
visando a garantia das políticas públicas e a defesa do 
SUS aprovado na Constituição de 1988.

98.  Lutar para garantir a vaga permanente da representação 
médica no Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Relação com a sociedade

99. Desenvolver estratégias de aproximação com a 
sociedade civil.

100. As entidades médicas devem divulgar 
permanentemente as condições de atendimento no SUS, as 
reais condições de trabalho e remuneração dos médicos, 
buscando apoio junto às instituições, aos movimentos e 
aos diversos segmentos da sociedade organizada e da 
opinião pública.

101. Que sejam efetuadas parcerias entre o CFM/
CRMs, associações médicas, sindicatos/Fenam, 
ministério público,  órgãos de defesa do consumidor, 
dentre outros, para defesa dos direitos dos pacientes 
e dos médicos.

102. Realizar fóruns e encontro nacional das categorias 
profissionais da área da saúde, visando encaminhar 
pautas convergentes em defesa da saúde.

103. Ação efetiva das entidades médicas na prevenção da 
violência (interpessoal, no trânsito, no trabalho, etc.) que 
causa grande impacto nos custos da saúde.

104. Estimular a participação das entidades médicas nos 
conselhos nacional, estaduais e municipais de Segurança 
Pública.

105. Instituir, em parceria com a sociedade civil organizada 
(CNBB, OAB, dentre outras), fóruns estaduais pelo SUS e 
em defesa da vida.

Legislativo

106. Estimular junto às entidades médicas estaduais 
a criação da Comissão de Assuntos Políticos (CAP) 

para acompanhar as ações nas câmaras municipais, 
assembléias legislativas e Congresso Nacional, inclusive 
incentivando a criação de Frentes Parlamentares de 
Saúde.

107. Estimular e apoiar a participação de lideranças 
do movimento médico no processo legislativo, em suas 
diversas instâncias. O movimento médico deve buscar 
eleger parlamentares médicos comprometidos com o 
movimento.

Movimento Médico

108. Estabelecer que o debate sobre a organização dos 
médicos no Brasil deve envolver o maior número de 
médicos possível, cabendo à Fenam, AMB e CFM envidar 
todos os esforços para viabilizar essa deliberação.

109. Buscar o fortalecimento e a representatividade das 
entidades de filiação não compulsória, como a Fenam e 
a AMB.

110. Recomendar que as três entidades médicas nacionais 
assegurem recursos, proporcionais aos seus orçamentos, 
para as campanhas pelas grandes causas da categoria: 
carreira de Estado, ato médico, financiamento da saúde, 
entre outros.

111. Manter o movimento nacional em defesa da saúde 
e da dignidade do médico no serviço público e privado, 
organizado pelas três entidades nacionais e suas 
regionais.

112. Estimular junto às entidades médicas estaduais a 
criação do conselho superior das entidades médicas para 
atuação conjunta na defesa dos interesses da categoria 
médica, da saúde e da sociedade.

113. Abrir espaço para os estudantes e Residentes de 
Medicina no Enem, viabilizando a ida de lideranças 
estudantis e residentes, com o objetivo de ampliar o diálogo 
com esse público e envolvê-los, desde cedo, nas principais 
lutas da categoria médica.

114. Identificar quem são os parceiros dos médicos nos 
poderes Executivo, Judiciário e Legislativo e ampliar esse 
relacionamento (ação mais política).

115. Realizar o Enem a cada dois anos e promover 
encontros regionais periódicos, sempre avaliando o 
resultado do Enem anterior.

PRoPosTAs APRoVAdAs no Xii eneM
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Saúde Suplementar

Grupos de trabalho: delegados aprofundaram debates sobre propostas realizadas

Médicos debatem rumos da saúde 
Três eixos temáticos 
orientaram a agenda 
de debates durante 
o XII Enem Nacional 
das Entidades Médi-
cas: formação médica; 
mercado de trabalho 
e remuneração; e SUS, 
políticas de saúde e re-
lação com a sociedade. 
Durante os dias 28 a 
30 de julho, os tópicos 
foram abordados por 

meio de conferências, 
mesas-redondas e tra-
balhos em grupo. As 
pautas anteciparam 
as reuniões dos grupos 
de trabalho e contribuí-
ram para a elaboração 
de propostas para qua-
lificar os serviços e per-
mitir a boa prática da 
medicina, sempre em 
defesa dos interesses 
da sociedade.

As políticas de saúde 
nacionais e a relação 

dos médicos com a so-
ciedade foram reservadas 
para o último dia de ativi-
dades. O 1º vice-presidente 
do CFM, Carlos Vital, lis-
tou ações prioritárias para 
que as entidades médicas 
promovam o fortalecimen-
to do SUS. Para ele, as 
entidades devem trabalhar 
prioritariamente na defesa 
da regulamentação da EC 
29 e da responsabilidade 

sanitária, na qualificação 
da gestão e na busca de 
uma vaga permanente de 
representação de médicos 
no Conselho Nacional de 
Saúde (CNS).

Vital apresentou nú-
meros que indicam a insu-
ficiência de financiamento 
do Sistema: no Brasil, os 
gastos públicos em saú-
de, de acordo com dados 
do Ministério da Fazenda, 
representam 45,3% dos 
gastos totais no setor; nos 

países europeus esse per-
centual situa-se em 70%.

Marcos Bosi Ferraz, 
da AMB, afirmou que em 
2006 o investimento público 
foi equivalente a R$ 421 por 
habitante; no sistema priva-
do, no mesmo ano, o valor 
atingiu R$ 2.351.  Eduardo 
Santana, da Fenam, disse 
que se houvesse sido aplica-
do o percentual correto, em 
2009 o orçamento da saú-
de receberia R$ 100 milhões 
apenas da União.

Políticas de saúde
Fortalecimento do SUS deve ser prioritário

Mesas

Mercado de trabalho
Dados apontam desnível nos gastos
Os desníveis na distri-

buição de recursos entre 
os setores suplementar e 
privado, a falta de meca-
nismos para reajuste dos 
honorários médicos e a 
legitimidade da criação da 
carreira de Estado para os 
médicos brasileiros foram 
os destaques da mesa so-
bre Mercado de Trabalho 
e Remuneração.

O Sistema Único de 
Saúde (SUS), que aten-
de 80% da população 
brasileira (150 milhões de 
usuá-rios), tem apenas 
44% do financiamento 
total da saúde. A situa-
ção do gasto nacional em 
saúde foi exposta pelo 2º 
vice-presidente do CFM, 
Aloísio Tibiriçá. Para se 

ter uma ideia em termos 
comparativos, estudos do 
ano de 2000 apontam 
que os gastos em saúde do 
Reino Unido, Dinamarca 
e Suécia são, respectiva-
mente, 97%, 84% e 78% 
públicos.

Outra vertente im-
portante do panorama 
da saúde brasileira, os 
honorários médicos, foi 
apresentada pela AMB. 
Florisval Meinão afirmou 
que a Classificação Bra-
sileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 
(CBHPM) ainda não foi 
totalmente implantada. 
“Por isso, é preciso que 
encontremos mecanis-
mos para instituir reajuste 
anual aos médicos”. O 

representante da AMB 
relatou que a partir de 
1994 as empresas de pla-
nos de saúde passaram a 
produzir tabelas próprias 
e os médicos perderam o 
referencial.

Uma das soluções 
para valorizar o trabalho 
médico e oferecer melhor 
assistência à população 
é a carreira de médico de 
Estado. Cid Carvalhaes, 
presidente da Fenam, fez 
referências à PEC 454/09 
que estabelece diretrizes 
para a organização dessa 
carreira. “O importan-
te é que nos coloquemos 
como agentes de Estado, 
administradores, confor-
me previsto nos preceitos 
constitucionais”, disse.

Ensino médico

Entidades querem fim 
da abertura de cursos

No XII Encontro, o 
presidente do Conselho 
Federal de Medicina 
(CFM), Roberto Luiz 
d’Avila, defendeu, na 
mesa que tratou de for-
mação médica, o fim 
da abertura indiscrimi-
nada de escolas de me-
dicina, o aumento do 
número de vagas de re-
sidência e a revalidação 
obrigatória de diplomas 
médicos obtidos no ex-
terior. Segundo ele, a 
abertura de uma nova 
escola médica deve ser 
condicionada à oferta 
de um currículo ade-
quado, à necessidade 
social e à existência de 
hospital universitário 
próprio e de vagas para 
residência.

Para o CFM, as en-
tidades médicas devem 
buscar espaço para 
participação ativa nos 
processos de avaliação 
de escolas coordenados 
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC) e devem 
exigir o fechamento das 
escolas mal avaliadas 
– ou a redução do nú-
mero de vagas ofereci-
das.  d’Avila também 
propôs a implantação 
das disciplinas de Ética 
Médica, Bioética, Me-

dicina de Urgência e 
Economia e Gestão em 
Saúde nas escolas de 
Medicina. Por fim, de-
fendeu a participação 
das entidades médicas 
no exame nacional uni-
ficado de revalidação 
de diplomas obtidos no 
exterior – exame este 
que deve ser composto 
por provas práticas e 
teóricas.

No mesmo dia, José 
Luiz Gomes do Ama-
ral, presidente da Asso-
ciação Médica Brasilei-
ra (AMB), defendeu a 
adoção de um modelo 
único de exame para 
selecionar os candida-
tos à residência médica. 
“Propomos a realiza-
ção de uma prova úni-
ca, mas expandida para 
uma fase prática e na-
cional”. Já o presidente 
da Federação Nacional 
dos Médicos (Fenam), 
Cid Carvalhaes, sa-
lientou que devem ser 
fechadas as escolas que 
não proporcionam uma 
boa formação profissio-
nal. “As seleções não 
podem se constituir em 
estímulo para cursinhos 
caça-níqueis, privilé-
gios e perseguições”, 
afirmou.
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Cláusula de reajuste deve ser exigida
Saúde suplementar 

Em contratos firma-
dos com operadoras 

de planos de saúde, os 
médicos devem cobrar a 
inserção de cláusula que 
garanta o reajuste dos 
honorários, como deter-
mina a Resolução Nor-
mativa da ANS 71/2004. 
Esta afirmação foi feita 
pelo presidente da Agên-
cia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), 
Maurício Ceschin, em 
reunião com a Associa-
ção Médica Brasileira 

(AMB). “O profissional 
não pode determinar 
os critérios de reajuste; 
entretanto, pode garan-
tir que as operadoras o 
especifiquem”, explicou 
Florisval Meinão, diretor 
da AMB. 

A Comissão de Saú-
de Suplementar (Com-
su) do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) 
discutiu o tema durante 
reunião em 10 de jullho e 
decidiu encaminhar cor-
respondência às entida-

des estaduais para orien-
tar que trabalhem nesta 
normatização e insiram 
o item em negociações 
coletivas. “Assim como 
os trabalhadores con-
quistaram a CLT, preci-
samos, mesmo que aos 
poucos, garantir uma 
base legal”, disse o coor-
denador da Comsu e vi-
ce-presidente do CFM, 
Aloísio Tibiriçá.

 Projeto de lei – 
Na reunião, também foi 
analisado o Projeto de 
lei  6.964/10, que dispõe 
sobre planos e seguros 
privados de assistência 
à saúde. O projeto está 
sob relatoria do deputa-
do Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP), na Comissão 
de Seguridade Social e 
Família  (CSSF) da Câ-
mara dos Deputados. 
Seu texto está disponível 
no endereço www.cama-
ra.gov.br.

Participaram da reu-
nião Aloísio Tibiriçá 
(CFM), Paulo Ernesto 
Oliveira (CFM), Cel-

Recomendação: entidades devem incluir o tema reajuste na pauta de 
negociações coletivas 

Decisões do Enem pautam Comsu
A luta pela adoção 

da Classificação Brasi-
leira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos 
(CBHPM) atualizada 
como referência mínima 
do trabalho médico e a 
criação e fortalecimento 
das comissões estaduais 
de honorários ocuparão o 
topo da lista de priorida-
des da Comissão de Saúde 
Suplementar (Comsu) do 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM). A decisão 
do grupo teve como base 
as deliberações aprova-
das pelos participantes do 
XII Encontro Nacional 
das Entidades Médicas 
(Enem). 

A Comissão de Saúde 

Suplementar, reunida em 
10 de agosto, destacou o 
manifesto das entidades 
que cobram que a Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) assuma seu 
papel legítimo de espaço de 
regulação entre empresas, 
profissionais e a popula-
ção, para evitar distorções 
que penalizam, sobretudo, 
o paciente.  “Segundo o 
documento aprovado no 
Enem, a defasagem nos 
honorários, as restrições 
de atendimento, os descre-
denciamentos unilaterais, 
os “pacotes” com valores 
prefixados e a baixa re-
muneração trazem inse-
gurança e desqualificam o 
atendimento”.

so Murad (CFM), Flo-
risval Meinão (AMB), 
Isaías Levy (CRM-RS), 
Márcia Rosa de Araújo 
(CRM-RJ), Márcio Bi-
chara (Fenam), Mário 
Ferrari (Fenam), Renato 

Azevedo (CRM-SP) e 
Cláudio Franzen (CFM). 
A comissão divulga seus 
trabalhos por meio de in-
formativo periódico, dis-
ponível em www.portal.
cfm.org.br.

Encontro de conselhos 
CRMs e CFM debaterão temas de 

interesse das entidades 
Nos dias 1º a 3 de 

setembro está previs-
to para acontecer, em 
Brasília, o II Encontro 
Nacional de Conselhos 
de Medicina. Represen-
tantes de todo o país 
discutirão temas de 
interesse das entidades 
para o fortalecimento 
do movimento médico 
e valorização profis-
sional. Os detalhes da 
programação estarão 
disponíveis em breve 
na página do Conselho 
Federal de Medicina 
(CFM), na internet. 
Mas esta não é uma 
ação isolada dentro do 
projeto de reforçar a in-
tegração das diferentes 
instâncias conselhais. 

Em agosto, a direto-
ria do CFM reuniu-se 
com quatro conselhos 

Visitas: o CFM busca conhecer a realidade dos médicos

regionais: Pará, Mara-
nhão, Piauí e Tocantins. 
Os encontros represen-
tam mais uma etapa no 
processo de integração do 
CFM com seus parceiros 
nos estados. Nas reuniões 
foram discutidas as deli-
berações do XII Encontro 
Nacional das Entida-
des Médicas (Enem) e o 
Manifesto dos Médicos 
à Nação, documento di-
vulgado ao fim daquela 
reunião. O CFM ainda 

teve a oportunidade de 
se encontrar com repre-
sentantes de outras enti-
dades médicas regionais 
para debater a realidade 
de cada estado. Desde a 
posse de sua nova direto-
ria, em outubro de 2009, 
foram realizadas 21 vi-
sitas. O encontro com o 
CRM do Espírito Santo é 
o próximo passo da políti-
ca de integração do CFM. 
A reunião está agendada 
para 9 de setembro. 

Mesmo com o recesso 
branco do Congresso Nacio-
nal – onde os parlamentares se 
afastam do trabalho legislativo 
para dedicarem-se a campa-
nhas eleitorais –, as entidades 
nacionais continuam atentas 
às mobilizações políticas. A 
Comissão de Assuntos Polí-
ticos (CAP), em reunião no 
início de agosto, trabalhou 
em dez projetos de interesse 
da categoria.

Entre eles, o PL 
6.363/09, que inclui o ensi-
no obrigatório de Geriatria 
nos cursos de Medicina, com 
carga horária não inferior a 
120 horas. A proposta será 
tema de reunião da Comis-
são de Ensino Médico, que 
debaterá o assunto com re-
presentantes dos ministérios 
da Saúde e Educação, além 
da Associação Brasileira de 
Educação Médica (Abem) 
e Associação Brasileira de 
Hospitais Universitários e de 
Ensino (Abrahue).

O grupo também traba-

lhou na análise feita pelo con-
selheiro Antonio Pinheiro, co-
ordenador da Câmara Técnica 
de Cirurgia Plástica do CFM, 
em relação ao PL 7.096/10, 
que cria a obrigatoriedade da 
manutenção de UTI e Banco 
de Sangue em clínicas médicas 
para realização de cirurgias de 
lipoaspiração. 

Segundo Pinheiro, o PL 
não traz amparo científico 
para aplicabilidade prática. 
O conselheiro lembra que o 
CFM está concluindo um 
Protocolo de Segurança para 
cirurgias plásticas, no qual são 
abordadas com profundidade 
e fundamentação técnica di-
versas questões da área, “in-
cluindo indicações, exames 
pré-operatórios, qualificação 
dos médicos e dos ambien-
tes hospitalares, responsabi-
lizações dos profissionais em 
cada etapa dos atendimen-
tos, além de garantir conta-
tos ou referências em caso de 
urgências pós-operatórias”, 
concluiu.

CAP avalia 10 projetos
Assuntos políticos
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O Judiciário quer maior 
agilidade na solução dos 
conflitos que envolvem o 
fornecimento de medica-
mentos, os tratamentos e as 
internações, além de ações 
relativas ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). Para tan-
to, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) lançou em 
agosto o Fórum Nacional 
da Saúde, que contará com 
a participação de diversos 
órgãos públicos e privados, 
para monitorar esses tipos de 
ações. O Conselho Federal 
de Medicina (CFM) foi con-
vidado a integrar esse espaço 
de debates e, na solenidade, 
foi representado pelo seu 1º 
vice-presidente, Carlos Vital. 

Para ele, a iniciativa con-
tribuirá para a melhoria da 
assistência em saúde: “na 
medida em que haja mais 
agilidade nas decisões judi-
ciais, nós teremos o traba-
lho médico beneficiado e 
sobretudo uma assistência 
ao paciente de melhor quali-
dade”. Segundo números da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU), desde janeiro de 
2005 até junho deste ano, a 
União responde por ações na 

Defesa da medicina em Sergipe

CRM refuta acusações do governo

CFM participa de fórum do CNJ
Parceira com a Justiça Giromédico

Plásticas  – O CFM, a Vigilância Sanitária e o Ministé-
rio Público do Distrito Federal firmaram termo de com-
promisso para promover mais segurança na realização de 
cirurgias plásticas em ambiente não hospitalar. Entre ou-
tros pontos, o termo prevê que para a realização de pro-
cedimento cirúrgico deve haver – em um raio máximo de 
10 quilômetros do estabelecimento onde for realizado o 
procedimento – hospital de retaguarda, com UTI e equi-
pe de cirurgia geral referenciada para atendimento de in-
tercorrências. A fiscalização do que estabelece o termo 
será coordenada pela Diretoria de Vigilância Sanitária.

Copaccardio – O presidente do CFM, Roberto Luiz 
d’Avila, manifestou apoio à reivindicação da Coopera-
tiva dos Cirurgiões Cardiovasculares de Goiás (Copac-
cardio) de que os honorários das cirurgias cardíacas rea-
lizadas no âmbito do SUS, em Goiânia, sejam pagos de 
acordo com a CBHPM. Em fevereiro, 95% dos médicos 
da cooperativa se descredenciaram da rede pública em 
protesto contra os baixos honorários. Cerca de 110 pa-
cientes estão sendo prejudicados todos os meses com o 
impasse.

Planos de saúde  – O Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (Cremesp) promove no dia 20 
de agosto o seminário A relação entre os médicos e os 
planos de saúde. Haverá mesas de debate sobre regu-
lação na saúde suplementar, implantação da Classifica-
ção Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM) e autonomia e cerceamento profissional. As 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail 
eventos@cremesp.org.br.

Prêmio  – 5 de setembro é o prazo final para as ins-
crições do 7° Prêmio de Residência médica do Cremerj. 
Maiores informações no www.cremerj.org.br.

O  Conselho Federal 
de Medicina (CFM) 

considerou incorreta a 
avaliação da Secretaria 
de Saúde de Sergipe de 
que médicos e outros 
profissionais de saúde do 
estado atuam com “falta 
de compromisso” e com 
paradigmas científicos e 
valores éticos “degrada-
dos”. “É uma afirmação 
sem fundamento”, disse o 
secretário-geral do CFM, 
Henrique Batista. O co-
mentário é uma resposta 
a documento produzido 
pelo governo para defen-
der a implantação de um 
novo curso de Medicina 
no interior sergipano. O 
tema chegou a ser leva-
do aos debates realizados 
durante o XII Encontro 
Nacional das Entidades 
Médicas.

Em ofício de 4 de ju-
nho, o governador Mar-
celo Déda Chagas soli-
citou ao CFM apoio à 
implantação de um curso 
de medicina em campus 
da Universidade Federal 
de Sergipe, em Lagarto. 
À correspondência foi 
anexada uma justificativa 
da Secretaria de Estado 
de Saúde. O documento 
traz a seguinte afirmação: 
“Outro tema fundamental 
a ser enfrentado, é a ati-
tude dos profissionais de 
saúde em geral, e dos mé-
dicos, em particular, em 
suas práticas profissionais. 
Essas guardam um grau 
de degradação dos valores 
éticos e falta de compro-
misso com o cuidado aos 
pacientes, configurando 
uma prática médica de-
gradada, que atua, por um 

lado, com um paradigma 
científico defasado e, por 
outro, com uma prática 
técnica e ética não com-
prometida com o cuidado 
do paciente”.

Na avaliação do CFM, 
a instalação de um novo 
curso não resolverá proble-
mas científicos, de carência 
de médicos e de fixação dos 
profissionais no interior. 
Para a entidade, os mé-
dicos da rede pública, em 
Sergipe, atuam em unida-
des desaparelhadas e com 
estrutura administrativa 
precária, como comprova-
do por fiscalizações realiza-
das pelo Conselho Regional 
de Medicina de Sergipe 
(CRM-SE) e pelo Ministé-
rio Público estadual. 

Para Batista, o proble-
ma da fixação dos médi-
cos em Sergipe decorre 

de condições inadequadas 
de trabalho, precariedade 
e insegurança nos víncu-
los trabalhistas e ausên-
cia de uma carreira de 
Estado equivalente à do 
Poder Judiciário. “Mem-
bros da sociedade médica, 
do sindicato médico, da 
Academia de Medicina 

e do Conselho Regional 
de Medicina de Sergipe, 
assim como do conselho 
regional e do Sindicato de 
Enfermagem, se reuniram 
e avaliaram como ‘desai-
rosa’ e ‘incorreta’ a opinião 
do governo”, disse Henri-
que Batista, representante 
do estado no CFM. 

Saúde: Justiça cria espaço para discussão o fornecimento de remédios e a 
prestação de serviços

área de saúde que somam R$ 
202,7 milhões. O valor dos 
litígios tem aumentado consi-
deravelmente de ano a ano e 
passou de R$ 2,4 milhões em 
2005 para R$ 95,3 milhões 
em 2009.

Dados do Ministério da 
Saúde mostram que, entre 
2003 e 2009, a pasta res-
pondeu por 5.323 processos 
judiciais somente por pedidos 
de medicamentos, o que re-
presentou um gasto de R$ 
159,03 milhões. Os valores 
também vêm aumentando 
anualmente: apenas na com-
pra de medicamentos por 
ações judiciais foram gastos 
R$ 171,6 mil em 2003 contra 
R$ 83,1 milhões em 2009. 

Além do aumento de 
ações voltadas à assistência 
em saúde, que estão sobre-
carregando o SUS, outra 
preocupação são decisões 
que ordenam a compra de 
medicamentos não registra-
dos na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
ou que ainda estão em cará-
ter experimental.  Segundo 
Milton Nobre, conselheiro 
do CNJ e coordenador do 
fórum, tentarão ser sanadas 
a falta de informações pres-
tadas aos magistrados sobre 
os problemas clínicos dos au-
tores das ações e a excessiva 
concessão de provimentos 
judiciais de urgência, entre 
outros pontos. 

Henrique Batista: a opinião do governo estadual foi “incorreta” e “sem 
fundamento”
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As mudanças imple-
mentadas pela atual 

gestão do CFM chega-
ram também aos seus 
canais de diálogo com a 
sociedade. Desde o início 
de julho, a instituição já 
exibe um site novo, con-
cebido por suas áreas téc-
nicas de comunicação e 
de informática com base 
em conceitos que valo-
rizam a modernidade e a 
eficiência. “A moderni-
dade é uma das palavras 
de ordem da diretoria do 
CFM e esse conceito já 
começou a ser traduzido 
de várias formas”, apon-
tou o 1º secretário, coor-
denador da assessoria de 
comunicação do Conse-
lho Federal, Desiré Carlos 
Callegari.

O Portal Médico – 
como é conhecido –  foi 
alvo de mudanças com 
foco em multimídia e di-
namismo. No ar desde 
1995, o site da rede conse-
lhal passou a contemplar 
as últimas tendências da 
web, com destaque ao seu 
visual arrojado, facilitando 
a navegação. Para tornar 
a interface ainda mais ami-
gável, os designers aposta-
ram no conceito “vitrine”, 
pelo qual os principais pro-

dutos e serviços ficam em 
destaque. 

O coordenador do 
Setor de Informática do 
CFM, Goethe Ramos, 
explica que a proposta foi 
apresentar uma página 
simples, suave e leve. “A 
tendência hoje é estabe-
lecer uma interação entre 
instituição e internauta. O 
sujeito passa a ser ativo e 
também quer se relacio-
nar”, aponta. Dentro de 
algumas semanas, a meta 
é disponibilizá-la para os 
conselhos regionais de 
medicina que queiram 
adaptar seus sites ao for-
mato sugerido.

Além de leis, normas, 
informações institucionais 
e notícias, o site oferece 
canais específicos para 
médicos, estudantes e 

sociedade. A transparên-
cia na gestão dos recur-
sos também foi uma das 
preocupações da rede de 
conselhos de medicina. 
O Portal Médico dispo-
nibiliza acesso a planilhas 
com balanços, extratos de 
convênios, compras dire-
tas e contratos.

Outras mudanças es-
tão no setor de vídeos, 
que segue o modelo simi-
lar ao Youtube, bem fami-
liarizado com o público, 
e os canais de interação, 
Twitter e Orkut.  O Por-
tal Médico é visitado dia-
riamente por seis mil pes-
soas, totalizando 130 mil 
mensais, em média. No 
dia de publicação do novo 
Código de Ética Médica, 
em 13 de abril, o site rece-
beu 12 mil acessos.

Desiré Callegari: Portal Médico promove interação e garante 
informações e serviços

O        problema é grave. Médicos de várias especialida-
des, como pediatria, ginecologia, urologia, aneste-

siologia e ortopedia, entre outras, têm se descredenciado 
dos planos e seguros de saúde. A mobilização já atingiu 
São Paulo, Acre, Alagoas, Rondônia e o Distrito Fede-
ral. Muitos também já fecharam consultórios devido ao 
peso crescente das despesas, que progridem no sentido 
inverso dos reajustes de honorários. 

Os dados justificam a insatisfação. Nos últimos 11 
anos, as operadoras de saúde elevaram em 136,65% os 
valores de suas mensalidades, enquanto os médicos rece-
beram, em média, apenas 60% de reajuste nos honorários. 
No mesmo período, a inflação acumulada foi de 105%. 

O sucateamento dos valores pagos chega a distorções 
constrangedoras. Em São Paulo, os obstetras compara-
ram o valor pago por um plano de saúde por um parto 
e o que é repassado ao cinegrafista que filma o procedi-
mento. O médico recebe R$ 200, já o outro profissional 
– responsável pela captação das imagens – fatura R$ 
1.000, ou seja, cinco vezes mais. 

Em 2009, o faturamento registrado pelos planos de 
saúde ficou em R$ 63,9 bilhões – resultado nada desprezí-
vel.  O valor médio da consulta em plano de saúde indivi-
dual foi de R$ 38,93 – montante ainda menor que a média 
de 2008 (R$ 40,39). Porém, no mesmo período, a receita 
das operadoras médico-hospitalares cresceu 8,1%. 

Os desmandos acontecem em meio à indiferença, 
pelo menos aparente. Fica a impressão de que o gover-
no considera não ter nada a ver com isso, pois, em tese, 
deve se ocupar do funcionamento do SUS. Por sua vez, a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), criada 
especialmente para regular o delicado tripé formado por 
médicos, empresas e pacientes, deixa a desejar, sendo 
por muitos considerada omissa nesse território. 

O impasse deixa o prejuízo maior para os usuários, 
que assistem vertiginosa queda da cobertura contrata-
da. A constatação inicial é de que as carteirinhas de 
convênios e planos não evitam mais a longa espera por 
consultas e as listas restritas de profissionais. Em deter-
minadas especialidades, como cardiologia, uma consul-
ta pode levar até três meses para ser realizada. 

O Manifesto dos Médicos à Nação, divulgado ao 
fim do XII Enem, alerta – mais uma vez – para os riscos 
que imperam no setor. “A defasagem nos honorários, as 
restrições de atendimento, os descredenciamentos unila-
terais, os pacotes com valores prefixados e a baixa re-
muneração” – itens citados no documento – devem ser 
combatidos pela insegurança e desqualificação do aten-
dimento que representam. Para tanto, os médicos depen-
dem do empenho dos gestores e tomadores de decisão. 

Nos últimos meses, o CFM e as outras entidades na-
cionais têm acompanhado o assunto e testemunharam 
que os médicos se mostram abertos ao entendimento. 
Agora, cabe aos empresários e, especialmente, à ANS 
colaborar para o avanço das negociações. Os candida-
tos à Presidência da República também não estão isen-
tos de responsabilidade neste jogo de empurra. Afinal, 
sem uma ação efetiva, o país pode enfrentar grave crise 
neste setor, penalizando toda a sociedade. 

Em debate, a assistência à saúde de 43 milhões de bra-
sileiros vinculados a 1.195 operadoras de planos privados 
de assistência médica. Em 2009, o setor suplementar rea-
lizou 4,7 milhões de internações e mais de 223 milhões 
de consultas. O bom-senso recomenda não ignorar um 
cenário deste gabarito. Esperamos que predomine e traga 
implícitas as soluções para evitar a instalação do caos. 

 
.

Um detalhe que cha-
ma a atenção de quem 
navega pelo site do CFM 
é a nova logomarca do 
órgão, que passou a ilus-
trar também o jornal 
Medicina. 

Ela traduz em seus 
traços a inovação plane-
jada pelo CFM, de for-
ma a valorizar a intera-
ção do Conselho Federal 
com a medicina (como 
campo de conhecimento), 
com a sociedade, com os 
pacientes e com os seus 
profissionais. 

O símbolo, que pas-
sou a identificar o CFM, 
também estará disponí-
vel para os CRMs que 
queiram utilizá-lo, tor-
nando-o um elo da rede 
conselhal. Saiba um pou-
co sobre os significados 
que ele engloba. 

1) O caduceu sim-
boliza o poder do 
conhecimento e o 

apoio necessário à jornada 
diária dos cuidados na me-
dicina; 

2) A serpente 
simboliza a ten-
são entre o bem e 

o mal, portanto da saúde e 
da doença. Representa ain-
da a astúcia, a sagacidade 
e a capacidade de regene-
ração; 

3) A primeira 
esfera na qual os 
símbolos da me-

dicina estão inseridos re-
presenta o papel do CFM 
como instituição voltada 
ao desenvolvimento dessa 
prática;  

4) A segunda es-
fera que se super-
põe simboliza o 

cultivo realizado pelo CFM 

para garantir a boa condu-
ta médica;

5) A terceira 
esfera mostra o 
compromisso do 

CFM para com o médico, a 
quem dedica esforços para 
a orientação do seu cresci-
mento no exercício da me-
dicina;

6) A quarta es-
fera é a mate-
rialização do elo 

do CFM com o paciente e 
a sociedade, cuja assistên-
cia e defesa de interesses 
fazem parte do escopo de 
sua missão;

7) A figura que se forma 
atesta o envolvimento do 
CFM com cada uma des-
sas dimensões, já que o de-
senvolver, o cuidar, o orien-
tar e o proteger exigem essa 
ação contínua.

Logomarca une rede de conselhos


