
Regulamentação da Medicina: senadores apoiam proposta. Pág. 4

Estado de alerta

Liderada pelas entidades, a categoria pressiona as operadoras de 
planos, exige melhor remuneração e defende a revalidação 

de diplomas estrangeiros dentro dos critérios do Revalida Págs. 3 a 7

Médicos vigilantes 
contra abusos na saúde

V
a

lt
e

r 
C

a
m

p
a

n
a

to
/A

B
r

Em defesa da saúde

Entidades médicas 
buscam consensos 

Pág. 4

Certifi cação digitalAnencefalia

Comissão do CFM defi nirá 
critérios para diagnóstico

Pág. 9

ANO XXVII • Nº 207• ABRIL/2012

Firmada parceria para 
acesso à tecnologia

Pág. 12



JORNAL MEDICINA - ABR/2012

2 EDITORIAL

JORNAL MEDICINA - ABR/2012

Novos desafi os e conquistas

Desiré Carlos Callegari
Diretor executivo do jornal Medicina

Chama a atenção a 
forte demanda política 
que paira sobre a catego-
ria médica no atual mo-
mento. Não por acaso o 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) tem sido 
cada vez mais solicitado 
a se manifestar e marcar 
posição em temas que di-
zem respeito ao exercício 
profissional e à qualidade 
do atendimento oferecido 
aos cidadãos. 

Uma das últimas trin-
cheiras abertas trata da 
luta contra a revalidação 
sem critérios de diplomas 
de medicina obtidos no 
exterior. 

Nesta edição, dedica-
mos espaço importante 
a este tema que interfere 
diretamente no dia a dia 
de médicos e pacientes. 
O CFM tem se posi-
cionado firmemente ao 
exigir respeito às regras 
criadas pelo próprio go-
verno – quando estabele-
ceu o Exame Nacional de 
Revalidação de Diploma 
Médico (Revalida), já 
com duas edições. 

Os resultados alcan-
çados pelo Revalida cla-
rificam sua importância 
ao permitir que apenas os 
candidatos com reais con-
dições técnicas e práticas 
possam atuar em territó-
rio nacional. A seriedade 
do projeto não pode ser 
colocada em xeque, so-
bretudo porque cumpre 

plenamente seu principal 
objetivo: proteger a vida 
e a integridade de nossa 
população. 

Também apresentamos 
nesta edição os resultados 
dos protestos do Dia Na-
cional de Advertência aos 
Planos de Saúde, realizado 
em 25 de abril. Em todo o 
país, houve mobilização. 
Entidades de 12 estados 
brasileiros anunciaram a 
suspensão dos atendimen-
tos eletivos. A repercussão 
das atividades na mídia 
coroou o êxito da mobili-
zação e confirmou a força 
de nossa categoria, quan-
do, articulada, parte para 
o enfrentamento contra 
os que praticam abusos – 
como os donos das ope-
radoras. 

Acompanharemos os 
desdobramentos das ne-
gociações, que já têm pró-
xima etapa prevista: uma 
reunião em 14 de maio 
com a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
para discutir os pontos 
de contratualização en-
tre médicos e planos de 
saúde. 

Os líderes do movi-
mento médico confiam 
que novos avanços serão 
obtidos e a categoria po-
derá, enfim, contar com 
os instrumentos mínimos 
para balizar sua relação 
com as empresas. 

Destaca-se ainda nes-
ta edição a reportagem 

sobre a criação de grupo 
para definir os critérios 
diagnósticos de casos de 
anencefalia. Este é mais 
um exemplo de que es-
tamos atentos aos mo-
vimentos da sociedade. 
Horas após o julgamento 
histórico do Supremo Tri-
bunal Federal, que descri-
minalizou a interrupção de 
gestações de fetos com estes 
quadros, o CFM anunciou 
que chamaria especialistas 
no assunto para oferecer 
aos médicos e às pacientes 
regras que trarão mais se-
gurança na hora de decidir 
o que fazer. 

Finalmente, comemo-
ramos no jornal Medici-
na o início da entrega dos 
CRMs digitais aos médi-
cos brasileiros. Trata-se 
do cumprimento de um 
projeto da atual gestão, 
que entende ser funda-
mental oferecer subsídios 
para que nossa categoria 
entre rapidamente na mo-
dernidade oferecida pelo 
universo virtual. A partir 
da parceria estabelecida 
com a Caixa Econômica 
Federal, ganhamos fôlego 
para ir além neste campo. 
Convidamos os colegas 
interessados a embarca-
rem conosco em mais essa 
vitoriosa aventura.

Abdon José Murad Neto (Maranhão), Aloísio Tibiriçá 

Miranda (Rio de Janeiro), Antônio Gonçalves Pinheiro 

(Pará), Cacilda Pedrosa de Oliveira (Goiás), Carlos 

Vital Tavares Corrêa Lima (Pernambuco), Celso Murad 

(Espírito Santo), Cláudio Balduíno Souto Franzen (Rio 
Grande do Sul), Dalvélio de Paiva Madruga (Paraíba), 

Desiré Carlos Callegari (São Paulo), Edevard José de 

Araújo (AMB), Emmanuel Fortes Silveira Cavalcanti 

(Alagoas), Frederico Henrique de Melo (Tocantins), 

Gerson Zafalon Martins (Paraná), Henrique Batista 

e Silva (Sergipe), Hermann Alexandre Vivacqua Von 

Tiesenhausen (Minas Gerais), Jecé Freitas Brandão 

(Bahia), José Albertino Souza (Ceará), José Antonio 

Ribeiro Filho (Distrito Federal), José Fernando Maia 

Vinagre (Mato Grosso), José Hiran da Silva Gallo 

(Rondônia), Júlio Rufi no Torres (Amazonas), Luiz 

Nódgi Nogueira Filho (Piauí), Maria das Graças Creão 

Salgado (Amapá), Mauro Luiz de Britto Ribeiro (Mato 
Grosso do Sul), Paulo Ernesto Coelho de Oliveira 

(Roraima), Renato Moreira Fonseca (Acre), Roberto 

Luiz d’ Avila (Santa Catarina), Rubens dos Santos 

Silva (Rio Grande do Norte)

* Por motivo de espaço, as  mensagens poderão ser editadas sem prejuízo de seu conteúdo
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Paulo Ernesto Coelho de Oliveira, Roberto Luiz d’Avila

Conselho editorial

Abdon José Murad Neto (Maranhão), Aloísio 

Tibiriçá Miranda (Rio de Janeiro),  Cacilda Pedrosa 

de Oliveira (Goiás), Carlos Vital Tavares Corrêa 

Lima (Pernambuco), Celso Murad (Espírito Santo), 

Cláudio Balduíno Souto Franzen (Rio Grande do 
Sul), Dalvélio de Paiva Madruga (Paraíba), Desiré 

Carlos Callegari (São Paulo), Edevard José de 

Araújo (AMB), Emmanuel Fortes Silveira Cavalcanti 

(Alagoas), Frederico Henrique de Melo (Tocantins), 

Gerson Zafalon Martins (Paraná), Henrique Batista 

e Silva (Sergipe), Hermann Alexandre Vivacqua Von 

Tiesenhausen (Minas Gerais), Jecé Freitas Brandão 

(Bahia), José Albertino Souza (Ceará), José Antonio 

Ribeiro Filho (Distrito Federal), José Fernando Maia 

Vinagre (Mato Grosso), José Hiran da Silva Gallo 

(Rondônia), Júlio Rufi no Torres (Amazonas), Luiz 

Nódgi Nogueira Filho (Piauí), Maria das Graças Creão 

Salgado (Amapá), Mauro Luiz de Britto Ribeiro (Mato 
Grosso do Sul), Paulo Ernesto Coelho de Oliveira 

(Roraima), Renato Moreira Fonseca (Acre), Roberto 

Luiz d’ Avila (Santa Catarina), Rubens dos Santos 

Silva (Rio Grande do Norte), Waldir Araújo Cardoso (Pará).

Nas salas de aula, assistimos alunos interes-

sados em abordar assuntos pertinentes aos 

cidadãos e aos médicos, temas ligados à éti-

ca e abordagem da medicina clássica. Pare-

ce-me que há um movimento de retorno ao 

profi ssional que dedicava tempo para con-

sultar, conversar, orientar, aconselhar. Nós, 

médicos, devemos trabalhar com humildade 

e nunca deixar de apoiar os conselhos mé-

dicos, pois são defensores de nossa classe.

Enzo Ferrari
CRM-SP 1986

Enviado por correio

Abro o jornal Medicina de março (edição 206) 

e em sua página 10 vejo uma daquelas fotos 

que me impressionam há anos – uma porção 

de “men in black”. Então leio: reeleitos por 

unanimidade. Aí me vem a pergunta que não 

quer calar: as mulheres são incapazes ou os 

homens é que não largam dos cargos? O que 

acontece conosco? Somos dedicadas, as pri-

meiras das classes na escola, e depois desapa-

recemos das instituições!

Ana Regina Cruz Vlainich
CRM-SP 59900

anavlainich@uol.com.br

Tenho lido acerca da falta de recursos 

para a saúde nos três níveis de governo, 

notadamente o federal. Entretanto, não é 

esta a minha visão.O que há é o pífi o interesse 

da classe média  e o excesso de discursos 

politicamente corretos. O novo Código 

Penal está em fase de audiência pública no 

Congresso Nacional: por que não exigirmos 

que o desvio de dinheiro público seja tipifi cado 

como crime inafi ançável e hediondo?

José Carlos Angioletti
CRM-SC 1695

jc.angioletti@uol.com.br

       Cartas*                       Comentários podem ser enviados para imprensa@portalmedico.org.br
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E
m 12 estados, os médi-

cos que atendem planos 

de saúde suspenderam a rea-

lização de consultas e outros 

procedimentos eletivos du-

rante 24 horas no dia 25 de 

abril. Nas outras unidades 

da Federação, houve vários 

atos públicos para chamar a 

atenção da sociedade para 

os problemas que afetam a 

saúde suplementar no país.  

Este foi o ponto alto do Dia 

Nacional de Advertência 

aos Planos de Saúde, quan-

do os profi ssionais deram 

cartão amarelo contra os 

abusos no setor. 

A suspensão do atendi-

mento médico eletivo pelos 

planos de saúde foi delibera-

da no Acre, Bahia, Espírito 

Santo, Maranhão, Minas 

Gerais, Pará, Paraíba, Per-

nambuco, Piauí, Rio Grande 

do Norte, Santa Catarina 

e Sergipe. As lideranças do 

movimento asseguram que o 

atendimento dos casos de 

urgência e emergência não 

foi afetado. O formato da 

mobilização foi acertado em 

assembleias e reuniões lo-

cais, em cada estado, com 

base em suas peculiaridades.

Neste cenário, os médi-

cos demonstraram publica-

mente sua insatisfação com 

o comportamento antiético 

das empresas que atuam no 

setor. Há signifi cativo nú-

mero de planos que se recu-

sam a negociar com os mé-

dicos a reposição das perdas 

acumuladas nos honorários 

pagos e a parar de interferir 

na relação entre o profi ssio-

nal e seu paciente, resultan-

do em glosas e não autoriza-

ção de procedimentos pres-

critos e/ou solicitados.

Reunião na ANS –
Também no dia 25, a Co-

missão Nacional de Saúde 

Suplementar (Comsu) com-

posta por representantes das 

entidades médicas - Conselho 

Federal de Medicina, Federa-

ção Nacional dos Médicos e 

Associação Médica Brasileira 

- entregaram formalmente à 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) docu-

mento com 15 propostas da 

categoria para estabelecer 

critérios adequados para a 

contratação de médicos pe-

las operadoras de planos de 

saúde.

O texto aborda aspectos 

como reajustes anuais de va-

lores pagos, parâmetros para 

a fi xação de honorários e cri-

térios para credenciamento/

descredenciamento dos mé-

dicos, entre outros (confi ra a 

íntegra do documento no site 

do CFM). Nova reunião foi 

pré-agendada para 14 de 

maio, quando o tema voltará 

a discussão e a ANS apresen-

tará sua posição.

Após a exitosa realiza-

ção do protesto do dia 25 de 

abril, as entidades nacionais 

orientam as comissões esta-

duais de honorários médicos 

a prosseguir negociando com 

as operadoras de planos de 

saúde em nível local. Uma 

reunião ampliada da Comis-

são de Saúde Suplementar 

(Comsu) está prevista para 

junho. Na oportunidade, 

será feito um balanço das 

conquistas e elaborado um 

cronograma de atividades 

para os próximos meses. 
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Roberto Luiz d’Avila

PALAVRA  DO 
PRESIDENTE

Mobilização atinge todo 
o país em 25 de abril

Dia Nacional de Advertência

Para Comsu, o momento é de negociação nos estados; a ANS
 já recebeu proposta dos médicos de contratualização

A 
medicina no Brasil passa por um momento de grande 

tensão. Não bastassem as carências estruturais que nos 

impedem exercer de forma adequada nossa missão – incluin-

do a ausência de políticas públicas que reconheçam nossa 

importância à vida nacional –, nossa profi ssão tem sido alvo 

de campanha silenciosa, que tenta transferir para nossos 

ombros a culpa pelas mazelas que assolam o SUS.

Se nas capitais, nos prontos-socorros lotados, a po-

pulação não recebe o atendimento ao qual tem direito, a 

culpa passou a ser do médico. Se nos rincões os moradores 

têm sua saúde negligenciada, o responsável é o médico. Se 

não aceitamos vínculos de trabalho precarizados e nem 

atuar sob condições inadequadas, direito de qualquer pro-

fi ssional, somos corporativistas.

Tudo foi absurdamente simplifi cado pelos gestores, como 

se a eles não coubesse a tarefa de desenvolver propostas para 

atender as necessidades – que são reais. Deles (os gestores), 

esperamos coerência, competência e seriedade.

Em lugar disso, as sugestões ventiladas pelos corredo-

res de Brasília, sem que ninguém assuma sua paternidade, 

falam na abertura indiscriminada de vagas nas escolas 

médicas e na revalidação automática – ou com critérios 

fl exibilizados – de diplomas de medicina obtidos no exte-

rior. Esta última estratégia confi gura mero apelo populis-

ta, que ofende a boa-fé de parte da  sociedade, aquela que 

será atendida por médicos despreparados.

No entanto, nos consola perceber que, salvo raras 

exceções, a mídia brasileira entendeu a gravidade da 

crise que se impõe. Editoriais e artigos publicados em 

três dos mais importantes jornais brasileiros – O Esta-

do de S. Paulo, O Globo e Valor Econômico – conde-

nam a ânsia governista.

O Valor Econômico, em 2 de abril, dá voz ao CFM, 

que denuncia essa alternativa – o ingresso de diplomados 

no exterior – como uma “aposta de política de curto pra-

zo” e aponta a necessidade de criação de “uma carreira 

de Estado, como a do promotor de Justiça, juiz e militar. 

O mercado de trabalho da saúde pública é ruim. Onde o 

mercado não conseguiu colocar o médico, o Estado tem 

que entrar e prover”.

O autoritarismo governista encontra contraponto 

no editorial publicado pelo O Estado de S. Paulo em 9 

de abril: “Em vez de impor novas regras de forma uni-

lateral, para facilitar a entrada de médicos estrangeiros 

no Brasil, o governo deve criar mecanismos que viabili-

zem o exercício da medicina nas regiões mais pobres do 

país”, afi rmou com precisão o jornal paulista.

Por sua vez, O Globo foi ainda mais contundente. Em 

15 de abril, a avaliação negativa da proposta governista 

começa pelo título do editorial: “Falsa solução para a falta 

de médicos”. No texto, o periódico carioca afi rma que “no 

caso da má distribuição da mão de obra (médica) pelo 

país, o diagnóstico passa necessariamente pela oferta de 

bons salários e de boas condições de trabalho, bem como 

pelo aperfeiçoamento da formação, com a ampliação da 

rede de ensino de qualidade. Tudo, como se vê, terreno do 

gerenciamento, que deve ser profi ssional, e não determina-

do por interesses político-ideológicos”.

Diante de tais argumentos, que já não são só nossos, 

estamos certos e prontos para irmos até às últimas conse-

quências contra os abusos que comprometam a assistência 

à saúde qualifi cada e o exercício da boa medicina no Brasil. 

Entidades médicas de 

Brasília acenderam 600 

velas em frente ao Con-

gresso Nacional em vigília 

pelos 684 mil usuários de 

planos de saúde da região 

metropolitana do Distrito 

Federal. O ato aconteceu 

na noite anterior ao Dia 

Nacional de Advertência 

aos Planos de Saúde e foi 

capitaneado pela Comis-

são Distrital de Honorários 

Médicos (CDHM), com-

posta pela Associação Mé-

dica de Brasília (AMBr), 

Conselho Regional de Me-

dicina do Distrito Federal 

(CRM-DF) e Sindicato dos 

Médicos do Distrito Federal 

(SindMédico-DF).

Para evitar danos ao 

gramado do Congresso, 

as velas foram acondicio-

nadas em candelabros fei-

tos de garrafas PET pelos 

membros da Cooperfênix, 

cooperativa de coleta sele-

tiva reciclável estabelecida 

na cidade de Santa Ma-

ria, a 30 quilômetros do 

Plano Piloto.

O porta-voz da CDHM 

e presidente do SindMédico-

DF, Gutemberg Fialho, 

comenta a desassistên-

cia sentida também pelos 

usuários dos planos de saú-

de: “Os governos deixam 

de investir na saúde, por-

que parte da população tem 

plano de saúde, mas o plano 

não dá a assistência neces-

sária – é o caos. O cidadão 

fi ca desassistido”, completa.

Ato em vigília pelos usuários de planos

Ato de repúdio: cartões amarelos simbolizam descontentamento
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O 
relator do projeto de lei 

que regulamenta a pro-

fi ssão médica (PLS 268/02), 

senador Cássio Cunha Lima 

(PSDB-PB), afi rmou que a pro-

posta não restringe ou impede 

a atuação dos profi ssionais de 

saúde. “Não encontro nada no 

projeto que limite o exercício de 

qualquer profi ssão”. A declara-

ção, que está em sintonia com 

o ponto de vista defendido pelo 

movimento médico, foi feita 

no momento em que o projeto 

volta ao centro dos debates, 

no Congresso Nacional. 

Cunha Lima emitiu sua 

opinião durante audiência 

pública na Comissão de Edu-

cação, Cultura e Esporte do 

Senado Federal, realizada em 

25 de abril. O senador, que é 

advogado, destacou um detalhe 

que considera relevante: “da 

forma que o PL está escrito, 

ele entrará em vigor no dia de 

sua publicação, respeitando-se 

assim as leis de outras profi ssões. 

Se houvesse um interesse de 

prejudicar estas categorias, teria 

uma menção revogando as dis-

posições contrárias anteriores”.

O coordenador da Comis-

são Nacional em Defesa da 

Regulamentação da Profi ssão 

Médica do Conselho Federal de 

Medicina, Salomão Rodrigues, 

apresentou durante a audiên-

cia a forma de tramitação do 

projeto e suas alterações ao 

longo dos dez anos em que 

a proposta foi debatida na 

Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal. Segundo ele, 

as entidades médicas honra-

ram todos os acordos feitos: 

“Nosso projeto inicial tinha 

apenas quatro artigos. Hoje, 

é resultado de vários enten-

dimentos e acordos”.

Declaração – O apoio 

do relator ao projeto em tra-

mitação era compromisso 

anunciado anteriormente. Em 

entrevista à Rede Vida, no dia 

11 de abril, Cunha Lima afi rmou 

que acredita que o texto está 

“sufi cientemente maduro para 

ir ao plenário do Senado”. Na 

ocasião, lembrou que ainda existe 

muita desinformação quanto à 

proposta, mas acredita que a 

forma atual respeita a categoria 

dos médicos e todos os demais 

profi ssionais da área de saúde.

Outro apoio importante 

à proposta vem do senador 

Antônio Carlos Valadares 

(PSB-SE), relator do PL na 

Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ). Ele afi rma que 

o texto resguardou todos os 

pontos consensuais aprovados 

anteriormente no Senado. 

“Lutamos pela preservação 

da unidade das categorias 

profi ssionais, por sua integra-

ção completa, onde não haja 

prevalência de umas sobre as 

outras”, ressalta.

O presidente do CFM, 

Roberto Luiz d’Avila, con-

corda com o senador quanto 

à maturidade e idoneidade da 

proposta, fartamente discutida 

com representantes das outras 

13 profi ssões da área da saúde. 

Após essa longa jornada, ele 

está confi ante quanto ao resul-

tado da votação: “O Congresso 

já discutiu; agora é só o tempo 

normal da passagem do projeto 

por mais duas comissões”.

Desde que retornou ao Se-

nado, o projeto recebeu pare-

cer favorável na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cida-

dania (CCJ), mas ainda tem 

de ser examinado em dois ou-

tros colegiados: a Comissão de 

Educação, Cultura e Esporte 

(CE) e a Comissão de Assuntos 

Sociais (CAS).

4 POLÍTICA E SAÚDE 

Projeto conquista apoio de senadores
O PLS 268/02 deve passar ainda nos próximos meses pela 
apreciação de duas comissões temáticas do Senado Federal

Risco: se aprovado, projeto prejudicará milhares de médicos da rede pública

Audiência: CFM defendeu proposta junto a parlamentares

Regulamentação da Medicina 

Um projeto de lei que 

tramita na Câmara dos 

Deputados poderá redu-

zir em até 50% o salário 

dos prof issionais de medi-

cina com vínculo federal. 

O PL 2.203/11, que está 

na Comissão de Trabalho, 

de Administração e Serviço 

Público (CTASP) da Câ-

mara dos Deputados, sob 

relatoria do deputado Jovair 

Arantes (PTB-GO), dispõe 

sobre carreira, gratifi cações 

e adicionais de ocupantes de 

alguns cargos do Executivo, 

incluindo os de médico.

Com o objetivo de 

unif icar a carreira de 

todo o funcionalismo pú-

blico federal, a proposta 

abrange ativos, pensio-

nistas e aposentados com 

cargo de médico dos ór-

gãos do Executivo, inclusive 

os ligados ao Ministério da 

Saúde (mais de 40 mil), hos-

pitais de universidades fede-

rais e institutos.

A parte da propos-

ta que trata dos médicos 

tem sido motivo de ma-

nifestação contundente 

da classe médica contra 

o PL. Se aprovado, além 

de reduzir o salário dos 

prof issionais de medici-

na com vínculo federal, 

afetará os adicionais por 

insalubridade, comprome-

tendo, inclusive, o valor 

das aposentadorias e pen-

sões. Matéria veiculada 

na edição 631 da revista 

da  Associação Paulis-

ta de Medicina (APM) 

aponta que, como é in-

constitucional haver re-

dução direta no salário, 

o texto determina que 

“eventual diferença será 

paga como Vantagem 

Pessoal Nominalmente 

Identif icada (VPNI) – de 

natureza provisória, que 

será gradativamente ab-

sorvida”. 

O projeto também im-

põe valores f ixos para os 

servidores que recebem 

adicionais de insalubrida-

de ou periculosidade, ora 

calculados sobre o ven-

cimento básico. Quem 

tem direito ao grau mí-

nimo de insalubridade, 

atualmente 5% sobre o 

salário, passaria a rece-

ber R$ 100 f ixos; grau 

médio (10%), R$ 180; e 

grau máximo (20%), R$ 

260. Dessa maneira, se-

gundo a APM, os valores 

da insalubridade não se 

alterarão, mesmo com o 

reajuste dos salários, per-

dendo peso com o passar 

dos anos.

Governo quer reduzir remuneração

Serviço público no Executivo

No momento, este projeto está entre as prioridades da Comissão 
de Assuntos Políticos (CAP), que reúne as três entidades nacionais 
– Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasi-
leira (AMB) e Federação Nacional dos Médicos (Fenam). O coorde-
nador da CAP e conselheiro suplente Alceu Pimentel relata que o PL 
2.203/11 é um projeto da lavra do Executivo federal e que este es-
pera contar com sua expressiva base de apoio parlamentar. Entre-
tanto, desde que veio a público, a proposta sofre forte resistência 
em vários estados brasileiros. “Alguns organizaram manifestações 
de protesto, envolvendo não só a categoria dos médicos, mas de 
vários profissionais de saúde. E este movimento, que vem das ba-
ses, sensibiliza os nossos parlamentares”, diz.

Entidades estão vigilantes

Polêmicas são esclarecidas
Encaminhamento: o projeto não exige que o paciente passe primei-
ro por um médico para só depois ser encaminhado para tratamento 
com outros profissionais.

Atribuições: o parágrafo 7º do art. 4º do projeto deixa claro: 
“Serão resguardadas as competências próprias das profissões 
de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêu-
tico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de 
educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e 
tecnólogo de radiologia”.

Chefia: o texto não determina que apenas médicos ocuparão car-
gos de chefia na saúde. O que garante como privativa é a direção e 
chefia de serviços médicos. Inclusive, as leis que regulamentam as 
profissões de enfermagem e psicologia garantem a chefia direta de 
serviços deste tipo a profissionais das áreas específicas. 

Tatuagem: o texto afirma como privativos da Medicina os proce-
dimentos invasivos. Entretanto, nada torna exclusivo do médico o 
fazer tatuagens.
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A 
adoção de critérios ri-

gorosos e transparentes 

para a validação de diplomas 

de Medicina obtidos em países 

estrangeiros; a formulação de 

políticas públicas que favore-

çam a fi xação de médicos em 

zonas de difícil provimento; 

o aumento de investimentos 

na assistência em saúde; o 

combate à violência contra os 

profi ssionais e a defi nição de 

medidas de acesso equânime à 

assistência farmacêutica são al-

guns dos pontos da Declaração 

de Florianópolis, documento 

aprovado por representan-

tes de 17 países da América 

Latina, Caribe e Península 

Ibérica, durante o V Fórum 

Ibero-americano de Entidades 

Médicas (Fiem), ocorrido no 

período de 28 a 30 de março, 

em Florianópolis (SC).

Para o presidente do 

Conselho Federal de Medi-

cina (CFM), Roberto Luiz 

d’Avila, a declaração reforça 

a preocupação da classe com o 

futuro da medicina. “É impor-

tante que os gestores saibam 

que nossas preocupações são 

compartilhadas e apoiadas pela 

comunidade médica interna-

cional. Acreditamos que, por 

meio do diálogo, poderemos 

encontrar as soluções aguar-

dadas pelos médicos e pela 

sociedade”. 

Durante o V Fiem, expo-

sitores de diferentes nações 

apresentaram dados que 

mostraram as problemáticas 

nacionais,  os quais estimula-

ram os debates – em plená-

rios e em grupos de discussão 

– em busca de diagnósticos 

e respostas para as difi culda-

des. As conclusões dos tra-

balhos integram a Declaração 

de Florianópolis, cuja íntegra 

pode ser acessada em http://

bit.ly/ItZ9Os.

O documento foi for-

malmente encaminhado ao 

governo brasileiro (leia mais 

sobre o posicionamento e 

reivindicações das entidades 

médicas relacionados à reva-

lidação nas págs. 6 e 7).

5

V Fórum Ibero-americano de Entidades Médicas

Países ibero-americanos: presidente do CFM destaca o valor da união

Critérios transparentes para revalidação e a formulação de 
políticas de fi xação estão entre os itens do documento

Médicos lançam manifesto conjunto

Destaques da declaração
VALIDAÇÃO DE DIPLOMAS 

• As entidades médicas devem integrar as comissões de reconheci-
mento de diplomas, cujo processo deve ocorrer em ambiente que 
garanta publicidade e transparência

• O reconhecimento e a validação dos diplomas estrangeiros devem ocorrer 
somente após análise curricular e documental e realização de exames

• Projetos como o Revalida (Brasil), Mir (Espanha) e Eunacom (Chile) 
são considerados referências pelo rigor na seleção dos candidatos

MIGRAÇÃO 

• Mesmo após a validação de seus títulos, o exercício da medicina 
deve ser permitido apenas a candidatos inscritos nas entidades 
médicas reguladoras dos países. Para tanto, deve ser implementa-
do o monitoramento dos fluxos de migração médica, com controle de 
entrada e saída de profissionais entre os países

• Um registro único de médicos, com a contribuição dos países que 
compõem o Fiem (com dados pessoais, titulação, histórico ético-
profissional, formação), deve ser operacionalizado

TRABALHO E EDUCAÇÃO

• As entidades médicas devem participar dos processos de regula-
ção do trabalho médico, cabendo-lhes colaborar com a formulação 
de diagnósticos das necessidades

• Devem ser adotadas políticas públicas pelos governos com vistas 
a assegurar o exercício da medicina com autonomia, sem interfe-
rência de pressões econômicas e/ou políticas

• A definição de uma carreira funcional específica dentro do Estado, 
para os médicos, surge como única saída para a cobertura dos 
chamados vazios assistenciais, permitindo a fixação dos médicos

VIOLÊNCIA

• Considera-se imprescindível, com o apoio governamental e 
policial, prevenir e controlar a violência contra os médicos – um 
problema generalizado e em crescimento

ACESSO A MEDICAMENTOS 

• A política de medicamentos deve ser prioridade de nossos governos, 
não submetida a interesses privados ou de mercado

• Por meio de novas políticas internacionais e em condições su-
portáveis para suas economias, os países ricos devem garantir à 
população mundial o acesso a medicamentos essenciais

• Os interesses de mercado devem estar submetidos aos interes-
ses da saúde e à sustentabilidade e manutenção dos sistemas 
nacionais de saúde universais, equânimes e solidários

• As entidades médicas devem participar da tomada de decisões 
sobre avaliação, habilitação, registro, financiamento e monitora-
mento do uso de medicamentos e de novas tecnologias em saúde

• Nossas organizações médicas devem promover nova cultura de 
comportamento médico que incorpore a declaração de conflitos de 
interesse em suas referências curriculares

As entidades partici-

pantes do V Fiem manifes-

taram repúdio às denúncias 

de casos de abuso e violên-

cias cometidos contra mé-

dicos e outros profissionais 

no México. A moção foi 

aprovada na assembleia 

final do fórum em apoio 

ao relato feito pelos repre-

sentantes daquele país no 

encontro. 

De forma conjunta, o 

grupo condenou a situação 

de risco naquela área, ca-

racterizada por assassina-

tos, extorsões, sequestros e 

agressões, comprometendo 

a atuação das equipes de 

saúde na região e deixan-

do a população carente de 

assistência. No documen-

to, se cobra  do governo 

mexicano e de organismos 

internacionais a adoção 

de medidas necessárias ao 

restabelecimento do “esta-

do de direito e do respeito 

aos direitos humanos” na-

quele país. 

Outras moções – As 

dificuldades vivenciadas 

na Bolívia e no Uruguai 

foram também objeto da 

aprovação de moções. Os 

participantes do V Fiem 

aprovaram manifestação 

de solidariedade aos mé-

dicos bolivianos que, por 

meio do seu Colégio Mé-

dico, estão empreendendo 

uma tentativa de restaurar 

o diálogo com as autorida-

des nacionais. 

Os médicos uruguaios, 

por sua vez, receberam ma-

nifestação de apoio ante o 

esforço empreendido pelo 

sindicato médico daquele 

país em buscar o reestabe-

lecimento da confiança na 

relação médico-paciente-

sistema de saúde. Nes-

se sentido, o grupo de 17 

países da América Latina, 

Caribe e Península Ibéri-

ca se comprometeu a dar 

suporte às iniciativas uru-

guaias locais para a supe-

ração do impasse.

Repúdio à violência contra profi ssionais

No encerramento do V Fórum Ibero- 

americano de Entidades Médicas (Fiem), 

o 1º vice-presidente do CFM, Carlos Vital, 

apresentou aos participantes a campanha 

articulada pela entidade que objetiva reduzir 

o número de desaparecimentos de crianças 

no Brasil. A iniciativa recebeu vários elogios 

e representantes de países se mostraram in-

teressados em colaborar. O trabalho desen-

volvido pelo CFM mostrou a importância do 

engajamento da categoria em prol de ques-

tões de forte interesse social, colaborando 

para o bem-estar de todos. Novas discussões 

devem acontecer nos próximos encontros en-

tre os países.

Crianças desaparecidas
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O Revalida é embasado na 

chamada Matriz de Correspondên-

cia Curricular, referenciada pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Medicina 

(DCNM). Essa matriz foi elabo-

rada por docentes de 16 cursos de 

Medicina de universidades públicas. 

Em 2010, um projeto piloto deu 

início ao processo, que passou por 

aperfeiçoamentos incorporados na 

sua segunda aplicação, em 2011.

Nesses dois anos, os números 

revelam o aperfeiçoamento da pro-

posta: a quantidade de universida-

des participantes aumentou 54%, 

bem como o número de candida-

tos. Com ajustes para a obtenção 

da fórmula adequada para medir o 

nível esperado de desempenho dos 

graduados na utilização de seus 

conhecimentos e habilidades, o 

percentual de aprovados subiu de 

1% para 12% dos candidatos.

Os graduados brasileiros com 

diplomas expedidos no exterior 

têm prevalecido entre os apro-

vados. As duas aprovadas em 

2010 são brasileiras, assim como 

47% dos 65 considerados aptos à 

revalidação em 2011.

Confi ra, abaixo, o balanço dos 

dois anos de aplicação:

Exame Nacional é aperfeiçoado

As entidades médicas 
nacionais – Conse-

lho Federal de Medici-
na (CFM), a Associação 
Médica Brasileira (AMB) 
e Federação Nacional dos 
Médicos (Fenam) – estão 
comprometidas em levar 
adiante discussões francas 
sobre as políticas de ensino 
médico no país e de revali-
dação de diplomas de me-
dicina obtidos no exterior.

Para avançar nos diálo-
gos com o governo, enca-
minharam um requerimento 
de audiência aos ministros 
Alexandre Padilha (Saúde) 
e Aloizio Mercadante (Edu-
cação). O objetivo é debater 
as condições pedagógicas e 
estruturais necessárias para 

o funcionamento de escolas 
médicas e  a abertura de 
novas vagas. Também es-
tão na mira das entidades 
os critérios para a revalida-
ção de diplomas.

“Preocupa-nos sobre-
maneira a possibilidade da 
adoção de medidas que 
não considerem aspectos 
fundamentais para garan-
tir a qualidade técnica e 
ética do atendimento”, di-
zem na correspondência 
os presidentes das entida-
des médicas, Roberto Luiz 
d’Avila (CFM), Florentino 
de Araújo Cardoso Filho 
(AMB) e Cid Célio Jayme 
Carvalhaes (Fenam). Para 
eles, os critérios de revali-
dação devem ser pautados 

por parâmetros que con-
fi rmem a capacidade dos 
candidatos ao exercício da 
medicina, considerando-se 
aspectos teóricos, práticos, 
cognitivos, deontológicos e 
linguísticos.

A regulação do trabalho 
é outro tema previsto para 
discussão com o governo, 
especialmente as políticas de 
estímulo à fi xação de médi-
cos em zonas de difícil pro-
vimento. Para o movimento 
médico, a perspectiva coe-
rente e benéfi ca para o país 
é a adoção de uma carreira 
específi ca para profi ssio-
nais do SUS, que ofereça 
remuneração compatível 
com a responsabilidade e o 
compromisso exigido, com 
perspectivas de progressão 
funcional.

No pedido de audiência, 
é apontada a necessidade de 
encontrar respostas efeti-
vas para estender a cober-
tura assistencial a todos os 
municípios brasileiros. Para 
que esses profi ssionais pos-
sam exercer plenamente o 
papel que lhes é confi ado, 
são imprescindíveis recursos 
humanos,  infraestrutura e 
insumos – dizem os presi-
dentes das entidades.

Médicos querem debater critérios para a revalidação de 
diplomas obtidos no exterior e abertura de escolas médicas

Revalidação de diplomas estrangeiros

Entidades exigem debate com o governo

Qualidade: diplomados devem provar conhecimento técnico e prático

Os conselhos de medi-

cina declararam, em nota 

publicada em abril, apoio ao 

Exame Nacional de Revali-

dação de Diplomas Médicos 

expedidos por universidades 

estrangeiras (Revalida) e pe-

diram que o governo mante-

nha a aplicação do exame. 

O objetivo é que continuem 

sendo oferecidos, por meio 

do Revalida, critérios uni-

formes, justos e transparen-

tes na avaliação dos can-

didatos, detendo, assim, a 

revalidação indiscriminada 

de diplomas.

Os representantes de 

todos os estados brasileiros 

manifestaram-se, de manei-

ra unânime, contra possível 

alteração das regras de re-

validação de diplomas de 

médicos formados no exte-

rior, que estaria em discus-

são entre a Casa Civil da 

Presidência da República e 

os ministérios da Saúde e da 

Educação, conforme notí-

cias divulgadas pelos meios 

de comunicação.

A principal preocupação 

é garantir que a condução 

do processo de revalidação 

de diplomas estrangeiros es-

teja acorde com os critérios 

da graduação de Medicina 

no Brasil – mínimo de 7.200 

horas e seis anos de curso 

com 35% da carga horá-

ria total correspondendo a 

estágio prático/internato, 

conforme previsto pelas Di-

retrizes Curriculares Nacio-

nais de Graduação em Me-

dicina – e com a exigência 

de exames que mensurem as 

competências e as habilida-

des mínimas para o exercício 

profi ssional.

Também seria prejudi-

cial ao país – segundo os 

CRMs – a desobediência 

à Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, que determi-

na que todos os profi ssio-

nais formados no exterior 

(brasileiros ou não) são 

obrigados a revalidar seus 

diplomas em escolas bra-

sileiras de ensino superior 

para receber a autorização 

para trabalhar no país, bem 

como o descumprimento do 

decreto federal que regula-

mentou o papel dos conse-

lhos de medicina, pelo qual 

se exige que o requerimento 

de inscrição no CRM seja 

acompanhado da prova de 

revalidação do diploma de 

formatura.

Nacionalidade dos 
aprovados 2011

Brasil 31

Colômbia 6

Argentina 6

Bolívia 4

Peru 3

Cuba 3

Equador 3

Venezuela 3

Nicarágua 2

Alemanha 1

Cabo Verde 1

França 1

República Dominicana 1

Nacionalidade dos 
aprovados 2010

Brasil 2

Origem dos 
diplomas 2010

Argentina 1

Chile 1

Origem dos 
diplomas 2011

Cuba 15

Bolívia 14

Argentina 13

Colômbia 6

Peru 5

Venezuela 4

Equador 3

Nicarágua 2

Paraguai 1

Alemanha 1

França 1

CRMs apoiam Revalida
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“
Para garantir a f ixação 

do médico em regiões 

longínquas faz-se neces-

sária a criação de uma 

carreira de Estado nos 

moldes da magistratura”, 

defendeu o presidente do 

Conselho Federal de Me-

dicina (CFM), Roberto 

d’Avila, durante audiência 

pública no dia 24 de abril, 

na qual se discutiu a in-

teriorização de médicos. 

A iniciativa para o debate 

foi dos senadores Vanessa 

Grazziotin (PCdoB-AM) 

e Paulo Davim (PV-RN).

Pesquisa recente do 

CFM apontou que 72% 

dos médicos brasileiros 

estão concentrados nas 

regiões Sul e Sudeste. Ro-

berto d’Avila lembrou que 

uma das lutas dos conse-

lhos de medicina é prote-

ger a sociedade do mau 

prof issional. Neste con-

texto, criticou a abertura 

de escolas médicas sem 

necessidade social, sem 

hospitais-escola e corpo 

docente qualif icado; e a 

possibilidade de se reva-

lidar automaticamente 

diplomas de estrangeiros 

não aprovados no progra-

ma Revalida: “Vimos que 

nos últimos dez anos as 

escolas médicas dobra-

ram em número, mas isso 

não foi suf iciente para 

garantir prof issionais no 

interior. A revalidação de 

diplomas sem avaliação 

coloca em risco a saúde 

da população”.

O presidente eleito 

do Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde 

(Conass), Wilson Alecrim, 

informou que o tempo 

médio de permanência 

do médico nos postos de 

trabalho no Brasil é pou-

co mais de 2,5 anos. Para 

ele, a distribuição iguali-

tária de prof issionais em 

todo o território brasilei-

ro também depende da 

criação de uma carreira 

de Estado.

Carência – Acerca 

do déf icit de médicos, o 

representante do Minis-

tério da Saúde, Fernando 

Antonio Menezes da Sil-

va, inclui outros fatores, 

como afastamento da 

atividade em determina-

das fases da vida prof is-

sional. E ressaltou que, 

atualmente, há mais mu-

lheres exercendo a medi-

cina do que homens. Na 

fase reprodutiva, elas se 

afastam da prof issão. En-

tre os homens, observou, 

o afastamento ocorre 

para ocuparem cargos de 

gestão.

O representante da 

Secretaria de Estado de 

Saúde do Amazonas, An-

tônio Evandro Melo de 

Oliveira, ressaltou que as 

medidas adotadas para 

resolver o problema não 

podem ser emergenciais e 

provisórias. 

Em sua opinião, é pre-

ciso encontrar medidas de 

longo prazo que atendam 

às necessidades da popu-

lação, de modo que sejam 

arregimentados prof issio-

nais de forma permanente 

e dentro da legalidade.

Consenso: participantes defendem a necessidade de uma solução

No Senado, vários segmentos discutem fórmula para estimular 
a ida de profi ssionais para áreas de dífi cil provimento

Carreira de Estado

Medida fi xará médicos no interior

Para o 3º vice-presidente 

do CFM, Emmanuel Caval-

canti, em termos de fi scali-

zação existe uma exigência 

maior em relação à iniciativa 

privada se comparada às co-

branças relativas aos servi-

ços prestados pelos hospitais 

públicos. A afi rmação foi 

feita durante audiência pú-

blica realizada em 24 de abril 

pela Comissão de Segurida-

de Social e Família (CSSF) 

da Câmara dos Deputados, 

na qual foram debatidas as 

regras para fi scalização da 

rede privada de saúde.

O vice-presidente do 

CFM informou que a enti-

dade trabalha em um “arse-

nal” de regras para seguran-

ça da assistência. “É preciso 

que a regra seja igual para 

todos [público e privado]. 

A segurança do ato médico 

depende desta estrutura”, 

concluiu o conselheiro.

Segundo Cavalcanti, 

o Brasil tem um viés para 

atender a assistência à saú-

de que não leva em conta os 

doentes e as doenças. “Os 

dados estatísticos só consi-

deram a redução das mor-

tes de crianças, mas não 

o número de pessoas que 

morrem por falta de atendi-

mento nos hospitais”. E fa-

lou que, atualmente, é muito 

difícil o paciente encontrar 

um centro cirúrgico dispo-

nível, mesmo os que têm 

plano de saúde. Segundo 

ele, muitos vão para a fi la à 

espera de uma oportunidade 

para fazer a cirurgia de que 

necessitam.

Formação – Atual-

mente, existem 370 mil 

médicos atuando no país. 

Cavalcanti destaca a má 

distribuição desses profi ssio-

nais. E também condenou a 

falta de políticas públicas 

para estimular os profi ssio-

nais a darem atendimento 

onde há defi ciência de assis-

tência à saúde. Nos últimos 

30 anos, destacou ainda, a 

qualidade do ensino médico 

nas faculdades caiu.

Audiência na Câmara debate regras

Fiscalização da rede privada de saúde

Regras: defendidas exigências iguais para serviços público e privado
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O município de Manaus 

foi obrigado a apresentar ao 

Conselho Regional de Medi-

cina do Estado do Amazonas 

(Cremam) informações sobre 

os estabelecimentos de saúde 

subordinados ao município e 

sobre médicos vinculados aos 

serviços, inclusive os ocupan-

tes de funções de direção geral, 

técnica ou clínica. Também foi 

determinada a inscrição de to-

dos esses estabelecimentos no 

conselho, com indicação dos 

diretores técnicos.

A decisão diz respeito à ação 

judicial do CRM do Amazonas – 

que tramita na 1ª Vara da Seção 

Judiciária do estado – contra a 

recusa dos órgãos de saúde da 

administração pública em forne-

cer as informações necessárias 

ao exercício da função fi scaliza-

tória dos CRMs.

A juíza federal substitu-

ta Ana Paula Serizawa Silva 

Podedworny salientou que “o 

poder público municipal deve 

obediência ao princípio da publi-

cidade, razão pela qual não vejo 

motivo para que o município se 

recuse a apresentar as informa-

ções requeridas”.

O presidente do Cremam, 

Jefferson Oliveira Jezini, desta-

ca que a ação é inédita no país 

e signifi cou considerável vitória 

para o movimento médico. “A 

decisão é um precedente muito 

importante para os conselhos”, 

ressaltou.

Diretrizes – O Cremam 

apontou, em seus argumentos, 

o art. 28 do Decreto 20.931/32, 

que determina que nenhum es-

tabelecimento de hospitalização 

ou de assistência médica, públi-

ca ou privada, poderá funcionar 

em qualquer ponto do território 

nacional sem que possua um 

diretor técnico e principal res-

ponsável habilitado para o exer-

cício da Medicina. A Resolução 

CFM 1.342/91 também trata 

do tema, determinando que o 

diretor técnico e o diretor clínico 

responderão pelos descumpri-

mentos dos princípios éticos ou 

por deixar de assegurar condi-

ções técnicas de atendimento.

Decisão exige transparência

Dados sobre estabelecimentos

Devido a grande repercussão do tema, a Comissão de As-
suntos Sociais (CAS) realizará seminário para discutir me-
didas que levem os médicos a se fixar no interior do Brasil. 
A sugestão foi apresentada pelo senador Humberto Costa 
(PT-PE). Para ele, financiamento e problemas de gestão 
comprometem o atendimento à saúde. Em sua avaliação, a 
solução depende de ações específicas, a serem implanta-
das a partir do quadro de carências, levando em conta o 
mercado e a regulação.

Seminário discutirá medidas
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A plenária do CFM 

reconheceu a técnica de 

estimulação magnética 

transcraniana (EMT) su-

perficial como ato médi-

co privativo. Agora, está 

técnica passa a ser cienti-

ficamente válida para uti-

lização na prática médica 

nacional, com indicação 

para depressões uni e bi-

polar, alucinações auditivas 

nas esquizofrenias e plane-

jamento de neurocirurgia.

A Resolução CFM 

1.986/12 traz os parâme-

tros para sua utilização, 

como frequência, intensi-

dade, tempo de duração e 

números de séries, inter-

valos, dias de tratamentos, 

totais de pulsos e locais 

de aplicação (acesse em 

www.portalmedico.org.br).

“A operação dos apa-

relhos de EMT deve ser 

realizada exclusivamente 

por médico, em razão de 

sua complexidade. Para 

tal mister, faz-se necessário 

capacidade para identifi car 

de imediato as possíveis 

complicações, e para tratá-

las”, defendeu o coordena-

dor da Câmara Técnica de 

Psiquiatria e 3º vice-presi-

dente do CFM, Emmanuel 

Fortes.

Cuidados – A pres-

crição deve ser antecedida 

de exploração propedêu-

tica com assentamento no 

prontuário, obrigatoria-

mente, da anamnese con-

tendo identif icação, quei-

xa principal, história da 

doença atual, história pes-

soal, história familiar, so-

cial e ocupacional, exame 

físico, exame mental, con-

clusões com diagnóstico e 

justif icativa da prescrição, 

bem como o resultado dos 

exames complementares 

requisitados.

O texto também especi-

fi ca que o ambiente onde se 

realiza a EMT deve dispor 

de condições para oferecer 

assistência a intercorrên-

cias graves que porventura 

possam acontecer, garan-

tindo os meios de transpor-

te e hospitais com recursos 

necessários.

Estudos – A estimula-

ção magnética teve aprova-

ção do órgão governamental 

americano Food and Drug 

Administration (FDA) para 

o tratamento de depressões 

e o planejamento de neuro-

cirurgias, em 2008. No Bra-

sil, a pesquisa foi realizada 

pelo Instituto de Psiquiatria 

do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo.

De acordo com a re-

solução, a EMT profun-

da, por ainda carecer de 

def inição dos limites de 

seu emprego e de crité-

rios de segurança, deve 

continuar sendo um ato 

médico experimental. 

Para outras indicações, a 

EMT superf icial também 

continua sendo um proce-

dimento experimental.

Movimento em defesa da saúde
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O movimento para a 
criação de um pro-

jeto de lei de iniciativa 
popular que assegure o 
repasse de 10% da recei-

ta bruta da União para 
o SUS está em busca 
de 1,5 milhão de assina-
turas. Este é o número 
necessário de partici-

pações para que o pro-
jeto se configure como 
de iniciativa popular. A 
iniciativa – Movimento 
Nacional em Defesa da 
Saúde Pública –  foi lan-
çada simultaneamente 
em vários estados brasi-
leiros no dia 17 de abril.

Para o 2º vice-presi-
dente do CFM, Aloísio 
Tibiriçá Miranda, o pro-
jeto popular é um marco 
e a “última trincheira” 
para o setor: “Por um 
lado, o país tem um des-
financiamento no SUS; 
por outro, a saúde su-
plementar é responsável 

por 55% dos gastos em 
saúde no Brasil”. Tibiriçá 
afirmou ser necessário 
definir o que o país es-
pera do SUS: “É preciso 
partir para a luta, e não 
apenas colher a assinatu-
ra, mas colocar este as-
sunto na ordem do dia”.

Ophir Cavalcante, 
presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 
ressaltou que o projeto 
é essencial por salvar 
vidas: “O Movimento 
simboliza o grito da so-
ciedade e o compromisso 
com a mudança na área 
da saúde”.

Trabalho – Des-
de fevereiro diversas 
entidades iniciaram o 

processo de arrecadar 
assinaturas em todos 
os estados do país. Se-
gundo o presidente da 
Associação Médica Bra-
sileira (AMB), Florentino 
Cardoso, sensibilizada, a 
sociedade poderá mudar 
o cenário da saúde.

Representando tam-
bém o CFM, o con-
selheiro pelo Distrito 
Federal, José Antônio 
Ribeiro Filho, ressaltou 
a dif iculdade com o or-
çamento da saúde: “Se 
tivessem aplicado ade-
quadamente a CPMF 
não estaríamos aqui reu-
nidos procurando novas 
soluções para o f inan-
ciamento do setor”.

Em busca de 1,5 milhão de assinaturas
A iniciativa foi simultaneamente lançada em vários estados 
no dia 17 de abril; objetivo é superar subfi nanciamento

Lançamento: vários segmentos participaram da solenidade, na sede da OAB

Articulados com a so-

ciedade civil, o Conselho 

Federal de Medicina e os 

conselhos regionais estão 

engajados na campanha. 

O formulário necessário 

para o abaixo-assinado 

pode ser impresso na pá-

gina do CFM – www.

portalmedico.org.br.

As assinaturas só va-

lerão se acompanhadas 

de nome completo e le-

gível, endereço e dados 

identifi cadores do título 

eleitoral. As listas deverão 

ser organizadas por muni-

cípio, estado, território e 

Distrito Federal.

Iniciativas – Em 

todo o Brasil, diversos 

estados se articulam para 

motivar a participação 

da sociedade. Em Mato 

Grosso, por exemplo, o 

lançamento da coleta de 

assinaturas foi realizado, 

em 9 de abril, no conselho 

regional de medicina local 

(CRM-MT). “Não que-

remos que esse projeto se 

torne a Emenda 29, que 

se arrastou durante anos; 

queremos resolução e que 

os 10% sejam realmen-

te aplicados na saúde”, 

afi rmou a presidente do 

CRM-MT, Dalva Alves 

das Neves. O estado quer 

coletar pelo menos 150 mil 

assinaturas no prazo de 

três meses. Na Bahia, as 

entidades médicas pedi-

ram apoio ao arcebispo de 

Salvador e primaz do Bra-

sil, Dom Murilo Krieger, 

durante encontro no dia 

11 (veja mais na página 11).

Saiba como participar

Plenária: conselheiros aprovaram parâmetros seguros

Resolução defi ne aplicações da técnica

Estimulação magnética transcraniana
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Câmara com nova coordenação

O corregedor do CFM, José Fernando Maia Vinagre, foi escolhido 
como novo coordenador da Câmara Técnica de Dermatologia da 
entidade, antiga Câmara Técnica sob Produtos e Técnicas em Pro-
cedimentos Estéticos. Assumiu o cargo no dia 7 de fevereiro, em 
substituição ao conselheiro Antônio Gonçalves Pinheiro, falecido 
em outubro de 2011.

Vinagre, que é conselheiro federal representante do Mato Grosso, 
ressaltou a preocupação da entidade com a exagerada divulgação 
de métodos e produtos relacionados com a estética: “É preciso 
que os médicos e os pacientes tenham os esclarecimentos neces-
sários sobre os procedimentos, para evitarmos problemas para 
ambas as partes”.
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A acupuntura é prática ex-

clusiva da Medicina. Este foi o 

entendimento do Tribunal Re-

gional Federal da Primeira Re-

gião, resultado de várias ações 

judiciais do Conselho Federal 

de Medicina (CFM) contra os 

conselhos federais de Psicologia 

(CFP), Farmácia (CFF) e Fisio-

terapia e Terapia Ocupacional 

(Coffi to) acerca de resoluções 

ilegalmente expedidas por es-

sas entidades permitindo a seus 

membros atuarem como acu-

punturistas.

A partir da publicação dos 

acórdãos do Tribunal sobre o 

tema, em 3 de abril, as resolu-

ções emitidas por essas entida-

des tiveram seus efeitos inter-

rompidos. Um dos principais 

argumentos dos desembarga-

dores é que “a prática milenar 

da acupuntura pressupõe a 

realização de prévio diagnósti-

co e a inserção de agulhas em 

determinados pontos do corpo 

humano, a depender do mal 

diagnosticado no exame e a 

prescrição de tratamento”.

“Com essa decisão a acu-

puntura é confi rmada como ato 

médico exclusivo, o que está de 

acordo com as arguições que 

o CFM sustenta desde 2001 

e 2002”, afi rma Carlos Vital, 

vice-presidente do CFM.

“A decisão é histórica e 

pertinente. O Tribunal perce-

beu a impropriedade da prática 

da acupuntura por profi ssionais 

da área da saúde que não são 

médicos”, avalia Dirceu Sales, 

membro da Câmara Técni-

ca de Acupuntura do CFM e 

ex-presidente do Colégio Mé-

dico Brasileiro de Acupuntura 

(CMBA). Para ele, “a prática da 

acupuntura requer capacidade 

de identifi cação e condução de 

um caso clínico, e isso pressu-

põe formação médica; não é 

possível se tratar uma dor, por 

exemplo, sem antes se ter um 

diagnóstico”.

Ato médico – Na avalia-

ção do CFM, a demarcação da 

área de atuação dos médicos 

por meio da regulamentação da 

Medicina reduziria os confl itos 

de interpretação sobre o que 

deve ser praticado por médicos 

ou por outros profi ssionais de 

saúde. O projeto de regulamen-

tação que tramita no Senado 

Federal, aprovado pela Comis-

são de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) em 8 de feve-

reiro último, estabelece, entre 

outras coisas, que é atividade 

privativa do médico a “formu-

lação do diagnóstico nosológico 

[para determinação das doen-

ças] e respectiva prescrição” e 

a “execução de procedimentos 

invasivos”. O projeto (SCD 

268/2002) será analisado pelas 

comissões de Educação, Cul-

tura e Esporte (CE) e Assuntos 

Sociais (CAS) antes de seguir 

para o plenário.
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O 
Conselho Federal de 

Medicina (CFM) de-

fi nirá, até meados de junho, 

critérios para o diagnóstico 

de anencefalia. Uma comis-

são especial foi criada no dia 

13 de abril, após decisão do 

Supremo Tribunal Federal 

(STF) que permitiu a inter-

rupção de gestações em ca-

sos deste tipo.

O grupo será composto 

por representantes do pró-

prio CFM, do Ministério 

da Saúde e das sociedades 

médicas de Pediatria, Neu-

rologia, Ginecologia e Obs-

tetrícia, além de especialistas 

em ultrassonografi a fetal. 

Representantes de algumas 

das principais universidades e 

escolas médicas do país tam-

bém poderão contribuir.

Lacuna – Com o deli-

neamento claro de critérios, 

embasados na análise de 

extensa literatura técnica, 

de dados científi cos e na ex-

periência da prática médica, 

o CFM pretende contribuir 

para o preenchimento de 

importante lacuna na com-

preensão e tomada de de-

cisões relacionadas a esses 

quadros. Assim, os médicos 

terão maior segurança para 

o diagnóstico, facilitando a 

interrupção mais precoce 

de gestações, em coerência 

com a decisão das mulheres 

que se enquadrem nessas cir-

cunstâncias.

“Trata-se de momento 

histórico para o Brasil, no 

qual os médicos – por meio 

de seus representantes – 

têm o dever de dar à socie-

dade a mais completa segu-

rança para que as decisões 

sejam tomadas com base 

em critérios éticos, técni-

cos e científi cos”, ressaltou 

o presidente do CFM, Ro-

berto Luiz d’Avila.

A diretriz deverá ser apro-

vada por meio de resolução 

específi ca pelo plenário do 

CFM e terá moldes similares 

aos da resolução sobre carac-

terização da morte encefálica 

(Resolução CFM 1.480/97). 

Trata-se de processo resolu-

tivo com um anexo contendo 

todos os elementos técnicos 

do diagnóstico. “O que se 

precisa é ter uma segurança 

diagnóstica, absolutamen-

te afi rmada”, apontou o 1º 

vice-presidente da entidade, 

Carlos Vital, durante coletiva 

para transmitir à sociedade 

detalhes da formação da co-

missão.

Nota à sociedade – 
No dia seguinte à decisão do 

STF, o CFM divulgou nota 

declarando concordância 

com o resultado do julga-

mento efetuado. De acordo 

com o documento, o CFM 

“considera que a antecipa-

ção terapêutica do parto nos 

casos de anencefalia – após 

diagnóstico clínico criterio-

so – reforça a autonomia da 

mulher, para quem, nestas 

situações, a interrupção da 

gestação não deve ser uma 

obrigação, mas um direito a 

ser garantido”.

9

Diagnóstico de anencefalia

Comissão do CFM defi nirá critérios
A entidade convocou especialistas para propor os parâmetros 
que darão mais segurança a médicos e pacientes 

Pertinência: decisão segue arguições que o CFM sustenta há uma década

Segurança:  Vital enfatizou importância dos critérios para a sociedade

Justiça afi rma: ato é exclusivo dos médicos

Acupuntura

Representantes  das 

câmaras técnicas de ur-

gência e emergência dos 

CRMs começaram a se 

articular para traçar o 

panorama nacional 2012 

do setor – a pré-agenda 

de eventos foi definida 

em reunião no dia 19 de 

abril, em Brasília (DF).

Além dos fóruns es-

taduais, organizados 

pelos CRMs sob coor-

denação do CFM, estão 

previstos dois fóruns 

regionais – Norte/Nor-

deste/Centro-Oeste, em 

Manaus, no dia 21 de 

setembro, e Sul/Sudeste, 

no Rio de Janeiro, em 

17 de agosto. O fórum 

nacional, por sua vez, 

deve acontecer em Por-

to Alegre, no dia 23 de 

outubro. 

O coordenador da 

Câmara Técnica de Ur-

gência e Emergência do 

CFM, Mauro Ribeiro, 

explica a importância 

desses ciclos de debates 

com estímulo à partici-

pação de agentes locais: 

“O objetivo dos fóruns 

estaduais é discutir pro-

blemas locais com os 

gestores, diretores dos 

hospitais, médicos, es-

pecialistas etc. Os temas 

que sobressaírem e ama-

durecerem serão levados 

à pauta do evento nacio-

nal, que gerará propos-

tas de encaminhamento 

e definirá as estratégias 

para o setor”.

Experiências – Du-

rante o encontro em 

Brasília, o conselheiro 

suplente do Conselho 

Regional de Medicina 

do Estado do Rio Gran-

de do Sul (Cremers), 

Luiz Alexandre Alegret-

ti Borges, apresentou 

a Resolução Cremers 

7/2011, que traz a rela-

ção quantitativa médico-

-paciente nas emergên-

cias. A diretriz deverá 

servir de modelo para 

discussões no CFM. Foi 

constituída uma comis-

são para estudar essa e 

outras normas para me-

lhorar os fluxos e servi-

ços de atendimento de 

urgência e emergência. 

Propostas devem ser en-

caminhadas à diretoria 

para a edição de diretri-

zes pertinentes ao setor. 

CRMs traçam panorama
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Urgência e emergência



JORNAL MEDICINA - ABR/2012

PLENÁRIO E COMISSÕES 10

JORNAL MEDICINA - ABR/2012

A questão da emprega-

bilidade da pessoa de-

fi ciente é um dos grandes 

desafi os na promoção de ci-

dadania em nosso país. Por 

este motivo, a Comissão de 

Ações Sociais do Conselho 

Federal de Medicina (CFM) 

articula-se com diferen-

tes setores para debater a 

questão. O CFM convidou 

para um debate – no dia 18 

de abril – representantes 

do Ministério Público do 

Trabalho, Ministério Pú-

blico do Distrito Federal 

e Territórios, ministérios 

da Educação, Saúde e do 

Trabalho e Emprego, além 

das Unimeds, do Conselho 

Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (Co-

nasems) e do Conselho 

Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass).

A proposta é aumentar 

postos de trabalho para es-

sas pessoas nos hospitais e 

postos de saúde. Unidades 

com mais leitos abririam 

mais espaço para treinamen-

tos. Assim, o setor saúde 

poderia colaborar para pro-

mover a integração social 

desse segmento.

Quadro – Segundo 

o Censo 2000, cerca de 

14,5% da população brasi-

leira são pessoas portadoras 

de defi ciências (24,5 milhões 

de pessoas). A comissão 

analisou que mesmo com 

o percentual de 20% nos 

concursos públicos e de até 

5% das vagas nas empresas 

privadas, o país convive com 

a difi culdade do cadastro e 

das vagas de qualifi cação, 

até porque existe expressivo 

número de pessoas com de-

fi ciência que temem perder o 

benefício previdenciário.

“Apesar de as leis fede-

rais garantirem um número 

expressivo de vagas, temos 

difi culdade de cadastrar pes-

soas à procura de qualifi ca-

ção e, mais grave ainda, o 

número de vagas disponíveis 

para qualifi cação profi ssio-

nal é muitas vezes aquém 

das necessidades”, explica 

o coordenador da comissão, 

conselheiro Henrique Batis-

ta e Silva.

Objetivo é que o setor saúde possa vir a colaborar para 
promover a integração social desse segmento

Empregabilidade é foco de Comissão

Integração social: objetivo é colaborar para inserção no mercado

Pessoas defi cientes

Direitos humanos

Durante fi scalização rea-

lizada no dia 11 de abril, a 

emergência do Hospital de 

Base (DF) causou impressão 

negativa aos integrantes do 

grupo de trabalho da Co-

missão de Direitos Humanos 

e Minorias da Câmara dos 

Deputados e aos represen-

tantes de entidades médicas.

O excesso de pacientes 

foi um dos fatores que mais 

chamou a atenção. Na data 

da vistoria, foram contabili-

zadas cerca de 160 pessoas 

somente no setor de emer-

gência. Médicos da unidade 

defendem uma reestrutura-

ção no fl uxo de atendimento.

O défi cit de recursos 

humanos também foi obser-

vado, bem como a falta de 

leitos. Muitos pacientes eram 

acomodados em condições 

precárias nos corredores. 

Durante a fi scalização, o 

presidente do Conselho Re-

gional de Medicina do Distri-

to Federal (CRM-DF), Iran 

Augusto Cardoso, verifi cou 

que havia uma fi la de espera 

de mais de dois meses para 

realizar cirurgias cardíacas e 

de outras naturezas.

O grupo de trabalho 

está visitando o setor de 

urgências e emergências 

dos principais hospitais do 

país desde 2011. O objetivo 

é avaliar os problemas exis-

tentes, traçar diagnósticos e 

propor soluções. Até o mo-

mento, seis hospitais foram 

visitados pelo grupo.

(Fonte: CRM-DF)

Comissão fi scaliza Hospital de Base no DF

O conselheiro federal Abdon Murad representa o 
Maranhão no CFM desde 1999. Cirurgião-geral e 
professor da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), foi secretário de Saúde do estado e vereador 
de São Luís (MA) – onde trabalhou visando garantir o 
orçamento para a saúde pública de cidades maranhenses 
com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). 
Atualmente, é presidente do Conselho Regional de 
Medicina do Maranhão (CRM-MA). Nesta entrevista, 
destaca a importância do papel social do médico num 
mundo globalizado e num país com tanta disparidades 
sociais. 

Jornal Medicina – A res-
ponsabilidade social do 
médico vai além de ques-
tões físicas? 
Abdon Murad – A parte 
social é extremamente im-

portante para a medicina: 
o médico tem que observar 
o que está em volta do ci-
dadão, e não só a doença. 
Conhecendo a realidade 
do paciente, o profi ssional 

pode propor mudanças 
no seu meio. Às vezes, o 
problema social que este 
paciente enfrenta é o que 
mais motiva as patologias 
e descarrega em doenças. 
Perceber a falta de alimen-
to, educação ou de sanea-
mento é ato preventivo. 

JM – O médico pode con-
tribuir para mudar este 
cenário?
AM – Com certeza. Nin-
guém pode chegar numa 
realidade dessas e virar as 
costas como se estivesse 
assistindo a um fi lme. Nós, 

médicos, temos a missão de 
apoiar nossos pacientes e 
tentar mudar alguma coi-
sa contribuindo para que 
aquela população busque 
a melhoria da qualidade 
de vida.

JM – O seu estado (Ma-
ranhão) foi um dos que já 
percorreram cidades com 
baixo IDH, com o proje-
to Caravana Nacional. 
Como foi a experiência 
deste regional?
AM – Esta fiscalização 
é importante por ten-
tar detectar o que está 

acontecendo de mais 
grave nessas cidades 
com índices tão inex-
pressivos. A população 
não vive bem e a saúde 
está aquém da neces-
sidade dessas regiões. 
Conseguir todas as me-
lhorias de uma só vez é 
difícil, mas é importante 
dar um passo à frente 
todos os dias. É um tra-
balho que envolve não 
só as categorias médicas 
e o governo local, mas 
também a comunidade. 
Essa iniciativa tem mos-
trado muita eficácia. 

Nós, médicos, temos a missão de apoiar nossos 
pacientes e tentar mudar alguma coisa

Entrevista Abdon Murad

Catorze conselhos regionais de medicina percorreram, nos meses de 
março e abril, cidades de baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Huma-
no) para vistoriar unidades de assistência em saúde e ouvir das co-
munidades locais avaliações sobre a qualidade de vida nos municípios.

O projeto, intitulado Caravana Nacional da Saúde, é coordenado 
pela Comissão de Ações Sociais do CFM. Os conselhos que já tra-
balharam localmente foram: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Mato 
Grosso, Maranhão, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, 
Rondônia, Roraima e São Paulo.

Experiência - A Caravana Nacional da Saúde é inspirada em projeto se-
melhante promovido em Pernambuco pelo conselho de medicina local 
(Cremepe). Ao longo de sete anos a instituição percorreu todos os mu-
nicípios do estado para se aproximar da população e avaliar o acesso à  
assistência em saúde.

“Queremos implantar um programa de responsabilidade social que 
aproxime os médicos da sociedade”, ressaltou o tesoureiro do Cremepe 
e membro da Comissão de Ações Sociais do CFM, Ricardo Paiva.

Caravana avança pelo país
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O 
Conselho Federal de 

Medicina (CFM) e o 

Regional do Estado de Ron-

dônia (Cremero) manifesta-

ram apoio ao Ministério Pú-

blico local (MP-RO), neste 

mês de abril, pelo trabalho 

desenvolvido. No final de 

2011, a Procuradoria Geral 

de Justiça rondoniense e a 

Polícia Federal deflagraram 

a Operação Termópilas, 

com o objetivo de desman-

telar uma organização cri-

minosa que fraudava con-

tratos no governo estadual.

O representante do 

Cremero e tesoureiro do 

CFM, Hiran Gallo, visi-

tou o procurador-geral de 

Justiça, Héverton Alves 

de Aguiar, para tratar so-

bre as ações. No encontro, 

lamentou a situação em 

que se encontra a saúde 

em Rondônia e lembrou 

que há anos se denuncia o 

problema, sem providên-

cias das autoridades. “O 

que a classe médica e os 

conselhos podem fazer é 

o que temos feito: fiscali-

zar e elaborar relatórios. 

Mas entra governo, sai 

governo, e ninguém ado-

ta a postura de afastar a 

corrupção da saúde”.

Parceria – Ainda em 

abril, a diretoria do regio-

nal rondoniense participou 

de outros encontros para 

intensificar a luta pelo 

atendimento público de 

saúde. 

Durante reunião do co-

mitê instalado no Tribunal 

de Justiça para tratar da 

crise, a presidente da en-

tidade, Maria do Carmo 

Wanssa, desabafou: “De-

corrido um ano e quatro 

meses da posse do atual 

governador, a situação da 

saúde em Rondônia, que 

já era ruim, só piorou em 

todos os aspectos. O que 

mais se destacou foi o es-

cândalo de corrupção des-

montado pelo Ministério 

Público e pela Polícia Fe-

deral, desviando milhões 

de reais”.

O comitê reúne, além 

do Tribunal de Justiça, 

o Conselho Estadual de 

Saúde, secretarias de 

Saúde, Justiça Federal, 

Defensoria Pública, Tri-

bunal de Contas, Minis-

tério Público de Contas 

e Ministério Público. Na 

reunião, foram debatidos 

meios que permitam me-

lhor fluxo de atendimento 

na saúde e formas de frear 

as contratações emergen-

ciais e as compras sem lici-

tação. O Cremero passou 

a integrar esse comitê e 

vai intensificar ainda mais 

a busca de parcerias com 

os órgãos de controle da 

administração.

União: entidades juntam forças para melhorar a assistência em Rondônia

Cremero constrói parceria com MP
Crise na saúde pública mobiliza as entidades rondonienses 
na luta contra a corrupção que afeta o atendimento

Direito médico – Nos dias 14 e 15 de agosto, 
ocorrerá em Curitiba o III Congresso Brasilei-
ro de Direito Médico. O evento será realizado 
no Tribunal de Justiça do Paraná, direcionado 
para médicos, advogados, magistrados, repre-
sentantes do Ministério Público e interessados 
em Medicina, Saúde, Direito e Justiça. As ins-
crições estarão abertas a partir de 2 de maio, 
no site de eventos do CFM.

Saúde coletiva – A Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (Abrasco) realiza, de 14 a 18 
de novembro, em Porto Alegre (RS), o X Con-
gresso Brasileiro de Saúde Coletiva. O encon-
tro terá como tema central “Saúde é Desen-
volvimento: Ciência para a Cidadania” e reu-
nirá docentes e profi ssionais de saúde, entre 
outros. Mais informações no site www.abrasco.
org.br.

Homenagem no PR – O presidente do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Roberto Luiz 
d’Avila, proferiu palestra na Assembleia 
Legislativa do Paraná, no dia 12 de março, sobre 
o tema “Medicina, Saúde e Equidade”. Na 
ocasião, o conselheiro foi homenageado pelo 
deputado Ney Leprevost (PSD), líder da Frente 
Estadual da Saúde e Cidadania.

Revalidação em debate – O 1º vice-presidente 
do CFM, Carlos Vital, participou, em Pernam-
buco, de debate sobre a validação de diplomas 
estrangeiros de medicina, no dia 16, no progra-
ma Super Manhã, da rádio Jornal AM. Além 
do conselheiro representante do estado, foram 
convidados o senador Humberto Costa e o se-
cretário de Ciência e Tecnologia de Pernambu-
co, Marcelino Granja.

Giro médico

Saúde em Rondônia

Publicidade médica

O CFM analisa os cri-

térios técnicos e científ icos 

dos chamados “selos de 

aprovação” emitidos por 

sociedades médicas. Os 

argumentos pela manuten-

ção desses selos outorga-

dos a produtos de consumo 

(como margarinas e cremes 

vegetais, bebidas, óleos ve-

getais, laticínios etc.) foram 

encaminhados ao CFM pe-

los presidentes da Socieda-

de Brasileira de Cardiologia 

(SBC), Jadelson Andrade, 

e da Federação Brasilei-

ra de Gastroenterologia 

(FBG), José Galvão Alves, 

em 3 de abril.

Desde 15 de fevereiro 

último, quando novas regras 

para a publicidade médica 

(Resolução CFM 1.974/11) 

entraram em vigor, esse 

tipo de certif icação em pro-

dutos oferecidos à popula-

ção e à classe médica f icou 

proibido.

A diretoria do CFM dis-

se que o material recebido 

será remetido para avaliação 

em comissões específi cas e, 

posteriormente, poderá ser 

levado à discussão em ple-

nária. Para os dirigentes, a 

análise demandará cautela 

por conta de implicações 

éticas envolvidas. Os dados 

oferecidos devem esclare-

cer três questionamentos: o 

caráter de utilidade pública 

e de esclarecimento à so-

ciedade desses selos, bem 

como a sua validade, com 

base em evidências cientí-

fi cas reconhecidas, e sua 

desvinculação do aspecto 

comercial.

Entidades entregam pedido ao CFM

Campanha da Fraternidade

Os conselhos regionais 

de medicina de Goiás (Cre-

mego) e da Bahia (Cremeb) 

manifestaram apoio à Con-

ferência Nacional dos Bis-

pos do Brasil (CNBB) pela 

escolha do tema “Fraterni-

dade e Saúde Pública” para 

a Campanha da Fraternida-

de deste ano – que tem o 

lema “Que a saúde se difun-

da sobre a terra”. 

Em Goiás, o presiden-

te do Cremego, Sebastião 

Rodrigues Filho, enviou 

ofício ao arcebispo metro-

politano de Goiânia, dom 

Washington Cruz, para-

benizando a iniciativa. “Foi 

com grande satisfação que 

o Cremego recebeu a no-

tícia da oportuna escolha 

do tema”, declarou, res-

saltando que, graças ao 

seu alcance, a campanha 

contribuirá com a luta pela 

melhoria da saúde pública.

Na Bahia, além do 

Cremeb, representantes do 

sindicato e associação mé-

dica local estiveram com 

o arcebispo de Salvador 

e primaz do Brasil, Dom 

Murilo Krieger, na tarde do 

dia 11. Eles aproveitaram o 

encontro para solicitar aju-

da na coleta de assinaturas 

para ofi cializar o projeto 

de iniciativa popular por 

mais recursos à saúde e 

se colocaram à disposi-

ção para contribuir com 

a campanha. “Estamos 

dispostos a colaborar. A 

nossa luta por melhorias 

na assistência à popula-

ção e melhores condi-

ções de trabalho é diá-

ria”, af irmou o presidente 

do Cremeb, José Abelar-

do de Meneses.

Conselhos comemoram escolha do tema
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A 
Caixa Econômica Fe-

deral (CEF) emitirá 

certifi cados digitais a médi-

cos por um preço bastante 

competitivo se considera-

dos os valores praticados no 

mercado. Um termo de coo-

peração assinado no dia 3 de 

abril entre os representantes 

da CEF e do Conselho Fe-

deral de Medicina (CFM) 

consolidou a parceria.

O presidente do CFM, 

Roberto Luiz d’Avila, des-

tacou que “o CFM é a pri-

meira corporação da área da 

saúde a aderir à tecnologia 

de certifi cação digital e já 

convidamos outros profi s-

sionais, como enfermeiros, 

psicólogos e odontólogos, a 

entrar nessa caminhada co-

nosco”.

O vice-presidente de 

Logística da CEF, Paulo Ro-

berto dos Santos, classifi cou 

o CFM como uma entidade 

vanguardista ao oferecer aos 

médicos acesso a tecnolo-

gias que permitam a elabo-

ração e armazenamento de 

documentos eletrônicos na 

área da saúde. “Sabemos 

que o CFM tem essa posi-

ção vanguardista, e isso não 

é de hoje. Nosso relaciona-

mento é antigo, consolidado, 

e com a assinatura do termo 

estamos empenhados em 

trazer segurança aos rela-

cionamentos jurídicos dos 

médicos”, aponta Santos.

A iniciativa faz parte do 

conjunto de ações relaciona-

das à implantação do chama-

do CRM digital no Brasil. No 

entanto, a adesão ao novo 

documento é facultativa. A 

atual cédula de identidade, 

instituída pela Resolução 

CFM 1.827/07, será gra-

dualmente substituída e 

permanecerá válida. Os que 

optarem pelo CRM digital 

poderão decidir pela ativa-

ção ou não do chip. 

Se o chip não for habili-

tado, a carteira não terá o 

recurso da certificação di-

gital, mas funcionará como 

documento de identidade 

profissional de alta resis-

tência e maior segurança 

contra falsificações. Entre 

os itens de segurança estão: 

tinta opticamente variável, 

microchip, microletras, da-

dos variáveis impressos a 

laser, tinta invisível reativa 

à luz ultravioleta, fundo de 

segurança e tinta metálica 

antisscanner.

O CFM, em parceria 

com a Sociedade Brasilei-

ra de Informática na Saúde 

(SBIS), lançou uma carti-

lha para auxiliar os médicos 

brasileiros a entenderem a 

certifi cação de sistemas de 

registro eletrônico de saú-

de. O documento pode ser 

acessado pelo link http://bit.

ly/wXuGVl.

Toda história tem um co-

meço. A nossa tem um número: 

10. Este é o número ostentado 

pelo guajaramirense Hélio Stru-

thos Arouca, o primeiro rondo-

niense a se graduar em Medici-

na. Ele conta que não conseguiu 

ter o simbolismo da primeira 

inscrição no Conselho Regio-

nal de Medicina do Estado de 

Rondônia (Cremero) por conta 

do acaso. Outros nove colegas 

foram mais rápidos – se ante-

ciparam e ocuparam as nove 

posições anteriores à de Arouca. 

Os fatos parecem ter cons-

pirado a favor deste médico, 

que dono do CRM 10 se tor-

nou um verdadeiro camisa 10 

no exercício da medicina no 

estado. Quem comprova esse 

desempenho exemplar é a his-

tória de sua Guajará-Mirim 

natal. Por lá, Arouca deixou 

marcas indeléveis na memória 

dos conterrâneos. 

Médico ainda jovem, mui-

tas vezes assumiu responsabi-

lidades efetuando cobranças 

junto às autoridades para 

melhorar a assistência. Fazer 

essa ponte entre as necessi-

dades reais da população e o 

mundo da política foi assumi-

do como missão. 

Para melhor entender quem 

é Arouca e seu compromisso 

com o estado, basta recorrer à 

sua trajetória: iniciou os estudos 

ainda em Guajará-Mirim, na 

época muito menor e diferente 

do que é hoje. Depois, como 

era comum na época, foi para a 

capital, Porto Velho, dar conti-

nuidade à formação no Colégio 

Salesiano Dom Bosco. 

A próxima parada foi em 

Manaus, onde concluiu o então 

curso Científi co, ainda sob a 

tutela dos salesianos do Dom 

Bosco, só que agora amazo-

nenses. Anos depois, formou-

se em Medicina pela Universi-

dade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) – um marco determi-

nante para os anos vindouros.

Em 1958, Arouca volta para 

os braços de sua terra natal. Em 

Porto Velho – onde seu tio, o 

também médico Ary Tupinambá 

Pena Pinheiro, era o diretor de 

Saúde do território – recomeça a 

clinicar e a viver. O desempenho 

e o compromisso acima da média 

chamam a atenção das autori-

dades e acaba contratado pelo 

governador Paulo Nunes Leal 

para trabalhar na Maternidade 

Darcy Vargas. 

Dois anos após o retorno, 

em 1960, assumiu o cargo 

de encarregado da saúde, no 

trecho Porto Velho-Pimenta 

Bueno, onde uma frente de 

trabalhadores abriam a rodo-

via BR-364.

Os anos passaram e a pai-

xão pela medicina não dimi-

nuiu. A aposentadoria como 

funcionário federal veio com 

seu aniversário de 70 anos, 

mas não o afastou dos con-

sultórios e dos debates. Ainda 

hoje, aos 81 anos de idade, 

está presente e atuante na co-

munidade médica. Divide-se 

entre a Unimed e o Instituto 

de Previdência e Assistência 

dos servidores do município de 

Porto Velho (Ipam).

Ao olhar a caminhada fei-

ta, Arouca não esconde que 

encontrou na medicina a sua 

razão de ser e viver. No ba-

lanço das décadas, consolidou 

a convicção de que cada passo 

valeu a pena: “Faço medicina 

porque gosto. Se voltar em ou-

tra encarnação, podem contar 

que serei médico novamente”.

Arouca: uma vida inteira dedicada à saúde de quem vivi em Rondônia

Certifi cação digital

Parceria com a Caixa facilita acesso
A iniciativa faz parte do conjunto de ações relacionadas à 
implantação do chamado CRM digital no Brasil

“Se voltar em outra encarnação, podem 
contar que serei médico novamente”

Modernidade: na cerimônia, o CFM foi classifi cado como vanguardista

Personagem médico

(Texto e foto: Carlos Araújo/Cremero)
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Médicos de Santa Catarina e do Distrito Federal foram os pri-
meiros a receber as carteiras digitais. O presidente do CFM, 
Roberto Luiz d’Avila, entregou os documentos a representantes 
da categoria durante cerimônias em Florianópolis e Brasília. O 
primeiro ato de entrega aconteceu durante o V Fórum Ibero-
americano de Entidades Médicas, de 28 a 30 de março, em Flo-
rianópolis. A seguir, foram contemplados os brasilienses, no dia 
2 de abril, em solenidade no Conselho Regional de Medicina do 
Distrito Federal (CFM-DF). Outras entregas devem ocorrer nos 
demais estados-piloto: Espírito Santo, Pará e Pernambuco.

Primeiras entregas de novas carteiras


