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2 EDITORIAL

Boas notícias em dezembro

Desiré Carlos Callegari
Diretor executivo do jornal Medicina

A última edição do ano 
do jornal Medicina traz 
ótimas notícias. Em pri-
meiro lugar, o projeto que 
regulamenta o exercício de 
nossa profi ssão avançou 
em duas comissões do Se-
nado e, agora, está a um 
passo da votação histórica 
no plenário. 

O Projeto de Lei 
268/02 preenche impor-
tante lacuna ao defi nir, de 
forma clara, os atos priva-
tivos dos médicos e aqueles 
que podem ser comparti-
lhados com outras 13 cate-
gorias vinculadas ao cam-
po da saúde.

Para o CFM, a recep-
tividade ao PL 268/02 
pelos parlamentares de-
ve-se à constatação de 
que ela não implica em 
prejuízos ou cerceamen-
tos de direitos dos profi s-
sionais de outras áreas.
 Também vale destacar o 
retorno, ao fi m de um hiato 
de três anos, das entidades 
médicas ao Conselho Na-
cional de Saúde (CNS), 
principal espaço de contro-
le social e de participação 
popular dentro do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Durante o triênio 2012-
2015, o CFM, a Federa-
ção Nacional dos Médicos 
(Fenam) e a Associação 
Médica Brasileira (AMB) 
se revezaram nas vagas de 
titular e suplentes, sempre 

com o propósito de contri-
buir e qualifi car as políticas 
públicas em saúde.

Abordamos ainda a 
repercussão causada pela 
série de reportagens exibi-
das pelo Jornal Nacional, 
da TV Globo, que entre 10 
e 15 de dezembro trataram 
com seriedade aspectos re-
lacionados à formação de 
médicos no Brasil. Exem-
plos ruins, como o caso de 
escolas que não oferecem 
professores e nem estrutura 
de ensino; e positivos, como 
o das instituições compro-
metidas com a qualifi cação 
dos futuros profi ssionais, se 
revezaram em rede nacio-
nal. Ao término, o painel 
aponta para um quadro 
que exige atenção e tomada 
de providências pelas auto-
ridades competentes. 

Preocupado com esta 
realidade, pior até que os 
relatos encaminhados aos 
conselhos de medicina, o 
CFM solicitou audiência 
com o ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadante, 
para discutir o tema e as 
propostas para melhorar o 
futuro da formação médi-
ca. O que está em jogo é a 
possibilidade da adoção de 
medidas que desconside-
rem aspectos fundamentais 
para a qualidade técnica e 
ética do atendimento ofere-
cido à população. 

Finalmente, anuncia-

mos a materialização de 
dois projetos acalentados 
pela atual gestão do CFM. 
Valorizando sua vocação 
de defesa dos direitos hu-
manos, a entidade – em 
parceria com a Federação 
Brasileira dos Hospitais 
(FBH), a Câmara dos De-
putados e o deputado e ex-
jogador Romário – lan-
çou a campanha Aprendiz 
com Defi ciência, com vis-
tas ao estímulo da criação 
de estágios remunerados 
em empresas de saúde de 
todo o Brasil. A outra no-
vidade é o lançamento da 
revista Medicina CFM, 
que nasce vocacionada 
para o debate das huma-
nidades e de suas conse-
quências sobre as ciên-
cias médicas.

Como veiculado em seu 
primeiro editorial, “fazer 
medicina não se resume 
ao domínio pleno da técni-
ca. O conhecimento pode 
salvar vidas, mas o ciclo 
do bom atendimento só se 
completa quando o médico 
agrega à sua prática outros 
elementos, em grande parte 
ausentes em livros de ana-
tomia ou de farmacologia”.

* Por motivo de espaço, as  mensagens poderão ser editadas sem prejuízo de seu conteúdo
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Conselho editorial

A medicina sempre foi reconhecida e admirada 

pela sociedade exatamente por sua dedicação 

e cuidado com o paciente. Foi a exploração do 

profi ssional médico pela crescente introdução 

da lógica do lucro e da produtividade em nossa 

área que determinou consultas mais rápidas, 

impessoais e relações médico-paciente cada 

vez mais débeis. Surge a necessidade da (re)

humanização! Não podemos abrir mão desta 

relação que determina a credibilidade dada a 

nós, médicos, ainda que possa parecer impossí-

vel diante da exploração pelo SUS e operadoras 

de saúde e da judicialização da medicina por 

alguns pacientes. Precisamos lutar, mas nunca 

desvirtuar nosso ofício!

Ana Carvalho
CRM-AC 1138

anamccarvalho@yahoo.com.br

Na última edição do jornal do Conselho Federal 

de Medicina achei curioso o título na primeira 

página: “Médicos enfrentam o desafi o da hu-

manização”. Sou médica desde 1984, formada 

pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

e não entendi que “grande desafi o é este”! 

Quando estava na universidade, aprendíamos 

com nossos professores a importância da hu-

manização, haja vista que caminha junto com 

a profi ssão de médico. Quero dizer o quanto 

me orgulho de ter tido os professores que tive 

por nos ensinarem sempre a importância do ser 

humano na medicina! 

Márcia da Costa Gadelha
CRM-PB 3061

mdcg60@gmail.com

CFM comenta – Ficamos contentes em saber de 

seu engajamento pessoal, o qual, temos a convicção, 

é compartilhado por vários colegas. No entanto, a 

fragilidade da formação médica atual denota a re-

levância de reforçar a importância da humanização 

da medicina e da valorização da relação médico-

paciente para os novos profi ssionais.    

Parabenizo o CFM pelo envolvimento na esfera 

social, o qual se notabiliza mais uma vez com o lan-

çamento, em dezembro, da campanha Aprendiz 

com Defi ciência. Já conhecemos o trabalho que 

o deputado Romário tem promovido em várias ci-

dades, inclusive em Boa Vista, quando juntamente 

com outro parlamentar federal – Jonathan de 

Jesus –, benefi ciou a Liga Roraimense de Com-

bate ao Câncer (LRCC), fundada há 20 anos. A 

entidade, que sobrevive de doações, arrecadações 

de eventos benefi centes e apoio de instituições pú-

blicas e privadas, desenvolve ações educativas de 

promoção à saúde e prevenção do câncer. Além 

disso, oferece atendimento médico, psicológico, 

social e assistencial etc. No espírito de apoio ao 

combate às desigualdades, a LRCC se põe à dispo-

sição para participar da campanha recém-lançada.

                      Magnolia Rocha
Presidente da LRCC

CRM-RR 148
magadoni@uol.com.br

       Cartas*                       Comentários podem ser enviados para imprensa@portalmedico.org.br
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Os dirigentes das enti-
dades médicas nacionais e 
regionais avaliaram que o 
ano de 2012 foi produtivo, 
com grandes conquistas 
no setor da saúde suple-
mentar. A retrospectiva  
ocorreu em reunião am-
pliada da Comissão Nacio-
nal de Saúde Suplementar, 
realizada em 6 de dezem-
bro, na qual representan-

tes dos estados brasileiros 
estiveram presentes para 
traçar novas estratégias de 
ação conjunta para 2013.

Além das novas nego-
ciações e ganhos reais em 
vários estados brasileiros, 
por meio das mobilizações 
locais, as lideranças relem-
braram as lutas em favor 
da melhor assistência à 
saúde e dignidade da me-

dicina, aperfeiçoamento 
da comunicação com a 
sociedade e profi ssionais 
e rearticulação das comis-
sões estaduais de honorá-
rios médicos.

Participaram do en-
contro representantes do 
CFM, Associação Médica 
Brasileira (AMB) e Fede-
ração Nacional dos Mé-
dicos (Fenam), com troca 
de experiências sobre as 
negociações entre conse-
lhos regionais, sindicatos, 
sociedades e associações 
médicas.

Em janeiro, a direção 
executiva da comissão se 
reunirá para trabalhar o 
calendário anual, mas si-
naliza a realização de um 
encontro posterior, para 
avaliar as diretrizes do mo-
vimento médico em con-
junto com as comissões 
estaduais.

O relacionamento en-
tre operadoras de 

planos de saúde e pres-

tadores de serviço é o 

terceiro item dos pontos 

prioritários a ser desen-

volvido pela Agência 

Nacional de Saúde Suple-

mentar (ANS) nos próxi-

mos dois anos.

 A iniciativa foi incluí-

da na proposta inicial da 

Agenda Regulatória 2013-

2014 da ANS, sob consul-

ta pública até 29 de janeiro.                                                                                       

Para as entidades médicas, 

a medida facilitará e am-

pliará as discussões em 

torno da hierarquização, 

da contratualização e das 

negociações coletivas. 

 “Este é mais um des-

dobramento da ação de-

senvolvida ao longo dos 

últimos dois anos”, avaliou 

Aloísio Tibiriçá, 2º vice-

presidente do Conse-

lho Federal de Medicina 

(CFM) e coordenador 

da Comissão Nacional 

de Saúde Suplementar 

(Comsu). 

A Consulta Pública 

nº 52 está disponível no 

site da ANS (ou, direta-

mente, pelo link http://

bit.ly/TBNDq7) para que 

sejam realizadas suges-

tões de inclusão, exclusão 

ou alteração nos proje-

tos para composição da 

nova agenda. A diretoria 

da Agência espera defi nir 

esta proposta de agenda 

no início do próximo ano. 

Problemas – A Agên-

cia admite que “há um 

desnível na relação con-

tratual entre operadoras 

e prestadores de menor 

porte; instabilidade nos 

produtos oferecidos, por 

descredenciamento de 

prestadores; e não há dis-

ciplina em relação à qualifi -

cação e adoção do padrão 

de troca de informações”.

 Ao todo, a Agenda 

Regulatória para o próxi-

mo biênio contempla sete 

eixos temáticos e 36 pro-

jetos propostos – três de-

les com foco no relaciona-

mento entre operadoras e 

prestadores (veja quadro a 

seguir).

1.1.  Sustentabilidade do setor

2.2. Garantia de acesso e qualidade assistencial

3. 3. Relacionamento entre operadoras e prestadores

4.4. Incentivo à concorrência

5.5. Garantia de acesso à informação

6. 6. Integração da Saúde Suplementar com o SUS

7. 7. Governança regulatória

No fim do ano, sempre somos levados a refletir sobre 

as ações praticadas ao longo dos últimos 12 meses.  São 

os famosos balanços, que, muitas vezes, nos permitem 

colocar em perspectiva nossas forças e fraquezas. Neste 

processo, o bom-senso nos orienta a observar os fatos e 

aprender com eles.

Ao olhar para os meses anteriores, temos a percep-

ção de que acumulamos importantes créditos diante da 

categoria médica e da sociedade, em 2012. Na verdade, 

o CFM – na gestão 2009-2014 – descobriu a importân-

cia do planejamento estratégico, da articulação política 

e do uso adequado da comunicação. Descobrimos como 

usar ferramentas essenciais que levam às tomadas de 

decisões. 

Sem dúvida, ainda estamos distantes de nossos ob-

jetivos maiores. Nossa caminhada vem de longa data, 

no entanto, com os novos desafios que se impõem, ainda 

estamos longe de terminar. Mas como prosseguir nessa 

jornada de forma segura, consequente e ética? Será que 

há uma fórmula para o êxito manifesto no avanço de 

projetos no Congresso, na pressão exercida sobre os pla-

nos de saúde, na receptividade da imprensa aos pleitos 

médicos, entre outros pontos?

Convenhamos, por melhor que seja o protocolo, sa-

bemos que sempre haverá a exceção ou caso particular. 

Por isso, nos abstemos de regras rígidas. O que destaca-

mos, aqui, é um alerta sobre a relevância de mantermos 

determinadas posturas e comportamentos que configu-

ram ingredientes importantes na busca da conquista de 

louros para a classe médica. 

Um dos mais relevantes é a capacidade de unir forças 

contra os adversários comuns. Sabemos que juntos so-

mos mais fortes! Por muitos anos, nós, médicos, não bus-

camos o fortalecimento de alianças em defesa de nossas 

propostas. Mas isso ficou no passado: nos últimos tem-

pos, descobrimos o valor do coletivo para a conquista dos 

direitos individuais. 

Outro elemento significativo é a capacidade de iden-

tificar as janelas de oportunidade que abrem espaço 

para discutir questões próprias da saúde e do exercício 

da medicina. Ou seja, é necessário ser pertinente.  De-

vemos estar atentos aos movimentos característicos da 

sociedade e neles enxergar sinais de rotas a serem segui-

das.  Fazemos parte de uma sociedade complexa, onde 

os avanços serão mais consistentes se forem pautados 

pelas necessidades de todos. 

Finalmente, dependemos da busca da eficácia de 

nossas ações para que os resultados apareçam. Ideias 

que não são nutridas com esperança, empenho e dedica-

ção estão fadadas ao desaparecimento. Na transpiração 

do trabalho, muitas vezes, encontramos o sentido para as 

nossas causas e sonhos.

Esperamos que, em 2013, possamos agregar tudo isso: 

união, pertinência e capacidade de trabalho no encalço 

de nossos objetivos pessoais, profissionais e institucio-

nais. Como representante de entidade médica, contamos 

que nosso esforço resulte na aprovação do projeto de re-

gulamentação da medicina, leve à libertação de todos os 

médicos das operadoras de planos de saúde e, sobretudo, 

contribua com a valorização da medicina.

Assim, nos despedimos do ano que vai e saudamos o 

que chega: seguros de que o futuro nos espera de braços 

abertos. 

Saúde Suplementar

Roberto Luiz d’Avila

PALAVRA  DO 
PRESIDENTE

ANS quer melhor
 relação com médico

Agência admite desnível na relação contratual, instabilidade 
nos produtos oferecidos e problemas de troca de informações

Estratégias: em dezembro, entidades médicas discutiram planos para 2013

Comsu considera 2012 ano de conquistas

Eixos temáticos da Agenda Regulatória
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Os representantes do 

CFM, Federação Nacio-

nal dos Médicos (Fenam) 

e Associação Médica Bra-

sileira (AMB) tomaram 

posse no Conselho Nacio-

nal de Saúde (CNS) no 

último dia 13 de dezembro. 

Durante a cerimônia, rea-

lizada no Palácio do Pla-

nalto, em Brasília (DF), 

também foi eleita a Mesa 

Diretora do colegiado para 

o período de 2012 a 2015.

 O conselheiro federal 

Waldir Araújo Cardoso re-

presentará o CFM na vaga 

titular dedicada à categoria 

médica.

Cristiano Gonzaga da 

Matta Machado (Fenam) 

e Lairson Vilar Rabelo 

(AMB) assumiram as va-

gas de primeiro e segundo 

suplentes, respectivamen-

te. A ideia é que, durante 

o mandato, as entidades 

médicas revezem entre si a 

titularidade e suplências.

Presidência – Com 

31 votos, Maria do Socor-

ro de Souza, assessora de 

Políticas Sociais da Con-

federação Nacional dos 

Trabalhadores da Agri-

cultura (Contag), foi elei-

ta presidente do conselho. 

O resultado representa 

dois fatos históricos: pela 

primeira vez uma mulher 

assume esta função no 

CNS. Também não tem 

precedentes a conquista do 

cargo por um representan-

te dos usuários do SUS.

 O CNS, órgão vin-

culado ao Ministério da 

Saúde, composto por re-

presentantes de entidades 

e movimentos de usuários, 

trabalhadores da área da 

saúde, governo e prestado-

res de serviços, tem dentre 

suas atribuições aprovar 

os critérios e valores para 

a remuneração de serviços, 

os parâmetros de cobertura 

da assistência, os critérios 

para parâmetros assisten-

ciais e acompanhamento do 

processo de desenvolvimen-

to e incorporação científi ca 

e tecnológica na área, entre 

outras.

O Conselho Federal 
de Medicina (CFM) 

divulgou, no dia 7 de de-

zembro, nota na qual 

classifi ca o exame de fi m 

de curso, promovido pelo 

Conselho Regional de 

Medicina do Estado de 

São Paulo (Cremesp), 

como instrumento meto-

dológico relevante para 

mensurar – de forma 

quantitativa – o nível do 

conhecimento obtido pe-

los egressos das escolas 

de medicina. 

As conclusões do exa-

me foram veiculadas no 

dia 5 de dezembro. Mais 

da metade dos candida-

tos (54,5%) foram re-

provados. “Infelizmente, 

os resultados alcançados 

confi rmam a suposição de 

que a qualidade da forma-

ção oferecida está abaixo 

das necessidades, reali-

dade constatada em São 

Paulo e que acreditamos 

seja a mesma em todos os 
estados”, pontuou o do-
cumento. 

Na nota, o CFM afi r-
mou considerar o cha-
mado teste de progresso 
como o instrumento ideal
para avaliar o processo 
formador dos médicos 
no país. Com o respaldo 
de uma lei, os alunos se-
riam submetidos a exa-
mes cognitivos e práticos, 
aplicados por entidade ex-
terna ao fi nal do 2º, 4º e  
último ano de faculdade. 
“Além da avaliação direta 
dos alunos, o conteúdo 
pedagógico, os corpos 
docentes e os cursos de 
medicina passariam pelo 
mesmo crivo, sendo que 
os que apresentassem 
desempenho abaixo da 
média seriam penalizados 
com a redução do núme-
ro de vagas”, explica. 

Para o CFM, o go-
verno – em todas as suas 
esferas – deve apresentar 

propostas que contribuam

para a qualifi cação dos 

cursos de medicina no 

país, demonstrando real 

preocupação com a po-

pulação que conta com 

médicos bem preparados 

para manter sua saúde e  

bem-estar. 

Resultados – Mais da 

metade dos alunos recém-

formados em medicina 

no Estado de São Pau-

lo foram reprovados no 

exame do Cremesp. A 

prova, pela primeira vez 

obrigatória a todos os for-

mandos, foi aplicada em 

novembro.

Dos 2.411 participan-

tes, 54,5% acertaram 

menos de 60% da prova, 

ou seja, menos de 71 das 

120 questões. O exame 

contou com a presença 

de 2.525 estudantes das 

28 escolas médicas pau-

listas que funcionam há 

mais de seis anos. Desses, 

114 tiveram suas provas 
invalidadas.

Ao todo, 2.943 recém-
formados se inscreveram 
na avaliação. Desses, 71 
(2,5%) não comparece-
ram. Dos 2.872 presen-
tes, 119 (4,2 %) tiveram 
as provas invalidadas (114 
de São Paulo e cinco de 
outros estados), sendo 
que 86 boicotaram o exa-
me assinalando a letra “b” 
em todas as questões e 
33 apresentaram outros 
padrões de respostas con-
siderados inconsistentes 
pelo Cremesp.

Compareceram à pro-

va recém-formados de 51 
cursos de medicina de ou-
tros estados (347, do total 
de 2.872 presentes) que 
irão se registrar no Cre-
mesp e atuar em São Pau-
lo. O exame contou com 
120 questões objetivas 
de múltipla escolha que 
abrangem problemas co-
muns da prática médica, 
de diagnóstico, tratamen-
to e outras situações, em 
nove áreas básicas: clínica 
médica, clínica cirúrgi-
ca, pediatria, ginecologia, 
obstetrícia, saúde men-
tal, epidemiologia, ciên-
cias básicas e bioética.

4 POLÍTICA E SAÚDE 

Ensino médico

Controle social

CFM quer mais qualidade na formação
Para a entidade, o governo deve adotar medidas que garantam 
profi ssionais melhor preparados para o atendimento

Avaliação: exames também devem testar escolas e professores

Posse: CFM, Fenam e AMB integram CNS e devem revezar titularidade

Entidades médicas tomam posse no CNS

Parabólica

Lipoaspiração –  A Comissão de Assuntos Políticos 
(CAP) das entidades médicas nacionais – CFM, 
AMB e Fenam – conseguiu reverter o parecer do 
deputado José Linhares (PP-CE) a respeito do PL 
7.096/10, de autoria do deputado Cleber Verde 
(PRB- MA), que exige das clínicas que realizam ci-
rurgias de lipoaspiração a manutenção de UTI e o 
acesso imediato a Banco de Sangue. Em consonân-
cia com o entendimento das entidades médicas, o 
relatório apresentado em 14 de dezembro por Li-
nhares manifestou-se pela rejeição da proposta. 
Para a comissão, o PL não contempla pontos prin-
cipais a respeito do tema lipoaspiração, que deve 
ser tratado pelo CFM. Sobre o assunto  existem 
várias normativas do CFM e da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Resolução CFM 
1.711/03, que “estabelece parâmetros de seguran-
ça”, é uma delas.

 
Planejamento –   A diretoria do CFM e os coor-
denadores de área da entidade participaram, em 
dezembro, de reunião para discutir propostas de 
aperfeiçoamento das atividades conselhais em ní-
vel federal.  O encontro integra proposta da Secre-
taria Geral e da Presidência de implementar metas 
e objetivos para o ano de 2013 sob uma linha de pla-
nejamento estratégico que assegure o processo de 
crescimento e de fortalecimento da imagem insti-
tucional dos conselhos de medicina. As conclusões 
serão encaminhadas posteriormente para apresen-
tação ao plenário e aos presidentes dos conselhos 
regionais, podendo receber mais contribuições.
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Os espectadores do 
Jornal Nacional, da TV 
Globo, assistiram, de 10 
a 15 de dezembro, uma 
série de reportagens so-
bre a formação de médi-
cos no Brasil.

Entre os tópicos, o 
jornal mostrou que a 
recém-inaugurada fa-
culdade de Garanhuns 
(PE), parte do plano do 
governo para aumentar 
o número de formados 
no país, ainda conta 
com uma série de defi -
ciências estruturais que, 
não fossem os esforços 
da comunidade de alu-
nos e professores, prati-
camente inviabilizariam 
a formação de novos 
profi ssionais. A situação 
colide com a afi rmação 
do ministro da Educa-
ção de que as novas 
escolas seriam abertas 
com qualidade.

Também teve desta-
que a situação dos mé-
dicos em Rondônia, es-

tado que ganhou quatro 
faculdades de medicina 
nos últimos 11 anos para 
tentar suprir a carência 
de profi ssionais. A falta 
de hospital-escola para 
os alunos gera exces-
sivo número de inter-
nos nas dependências 
do Hospital Estadual 
João Paulo II, o prin-
cipal de Porto Velho e 
único ambiente disponí-
vel para o aprendizado.
 Outro grave pro-
blema apontado pelo 

jornal foi a atuação ile-

gal de profi ssionais sem 

diploma reconhecido. 

A reportagem mostrou 

um fl agrante do tipo no 

município de Tarauacá, 

durante blitz do Con-

selho Regional de Medi-

cina do Estado do Acre 

(CRM-AC).

Ensino médico

O Conselho Federal 
de Medicina (CFM) 

avalia que a má qualidade 
do ensino médico no país 
atingiu nível preocupan-
te, que exige mobilização 
da sociedade e adoção 
de medidas pelas autori-
dades. Dados levantados 
pelo conselho mostram 
que o número de escolas 
de medicina deu um sal-
to signifi cativo a partir da 
década de 90. Durante o 
período do governo Fer-
nando Henrique Cardoso 
(2003 a 2010), 44 escolas 
foram abertas; no governo 
Lula (2003-2010), mais 
52. Por sua vez, o atual 
governo autorizou, até o 
momento, a abertura de 
18 novas escolas.

Ao todo, o país conta 
com 197 escolas médicas 
– destas, 114 (58%) são 
privadas. Em números 

absolutos, só perde para 
a Índia. Durante reunião 
realizada no dia 11 de de-
zembro, em Brasília, a 
diretoria do CFM e os 
presidentes dos conselhos 
regionais de medicina dos 
27 estados reafi rmaram 
que é inadmissível a baixa 
qualidade das escolas exis-
tentes e a incapacidade de 
formar adequadamente 
os médicos brasileiros.
 Para o presiden-
te do CFM, Roberto 
Luiz d’Avila, a decisão 
de abrir novas vagas na 
área, anunciada recente-
mente pelo Ministério da 
Educação, desconsidera 
a qualidade da formação 
dos novos profi ssionais, 
expondo a população a 
uma situação de risco. 
“Esperamos rigor e serie-
dade na formação do mé-
dico brasileiro, eliminando 

as distorções no ensino 
que prejudicam toda a so-
ciedade. Somente assim 
o país poderá contar com 
uma assistência de quali-
dade quer na rede pública 
ou privada”.

Números do próprio 
Ministério da Educação 
confi rmam a fragilidade 
do ensino médico. Le-
vantamento realizado 
ao longo de dois anos no 
âmbito da Comissão de 
Especialistas da Secre-
taria de Ensino Superior 
(sob a supervisão do ex-
ministro Adib Jatene), 
demonstrou que parte 
signifi cativa das escolas 
de medicina não possui 
condições de oferecer 
a capacitação neces-
sária aos seus alunos.
 Os resultados mos-
traram que mais de 20 
instituições alcançaram 

notas baixas (de 1 a 2) e 
nenhuma das 141 avalia-
das conseguiu ser classi-
fi cada na faixa máxima 
(nota 5). “Este problema 
afeta, sobretudo, a popu-
lação que fi ca à mercê da 
assistência oferecida por 
indivíduos com formação 
defi ciente”, afi rmou o 1º 
vice-presidente do CFM, 
Carlos Vital.

Para o CFM, a solu-
ção de despejar mais pro-
fi ssionais – com formação 
inadequada – no mercado 
para  melhorar a assistên-
cia é errada. O correto é 
criar políticas para distri-
buir de modo democrático 
pelo território nacional o 
contingente atual e de fu-
turos profi ssionais já pre-
vistos. A criação de uma 

carreira de Estado para o 
médico – garantindo-lhe 
infraestrutura para o exer-
cício da medicina, acesso 
a programas de educação 
continuada, possibilidade 
de progressão funcional e 
salários compatíveis com 
a dedicação e a responsa-
bilidade exigidas – é a me-
lhor solução para o impas-
se. O presidente do CFM 
afi rmou que para garantir 
esta fi xação do profi ssio-
nal é necessário valorizar 
não só os médicos, mas 
toda a equipe de saúde do 
SUS. “Não se pode querer 
que um profi ssional traba-
lhe com contratos precá-
rios onde  sequer recebe 
o salário por não seguir a 
opinião partidária do pre-
feito”, exemplifi cou.

Denunciado boom
na abertura de cursos

Em 18 anos, o número de escolas pulou de 83 para 197; 
a maioria (58%) delas pertence à rede particular

Denúncia: dirigentes do CFM alertam para problemas no ensino médico

Panorama: condutas irregulares são relatadas em reportagem de TV 

O CFM pediu uma 

audiência com o minis-

tro da Educação, Aloizio 

Mercadante, para discutir 

soluções ao futuro da for-

mação médica. A série de 

reportagens sobre o ensino 

médico no Brasil, exibida 

de 10 a 15 de dezembro 

pelo Jornal Nacional, da 

TV Globo causaram cons-

ternação entre os mem-

bros do CFM. 

Para os conselheiros 

federais, as denúncias re-

veladas (saiba mais ao 

lado) evidenciam um cená-

rio ainda pior do que aque-

le que imaginavam e supe-

ram os relatos recebidos 

pelo CFM e pelos CRMs. 

Durante a reunião reali-

zada em 12 de dezembro, 

em Brasília, o plenário do 

CFM – composto por 27 

representantes de estados 

brasileiros e um da Asso-

ciação Médica Brasileira 

– exigiu do Ministério da 

Educação uma resposta 

imediata para a grave si-

tuação, que põe em risco o 

bom exercício da medicina 

e compromete a saúde da 

população brasileira.

“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 ofe-

recido à população, para 

os quais nossas entidades 

possuem outorga legal de 

monitorar e de determi-

nar”, pondera Roberto 

d’Avila, presidente do 

CFM.

No encontro, os con-

selheiros querem ainda 

entregar ao ministro da 

Educação os resultados 

atualizados e inéditos de 

uma pesquisa que traça a 

radiografi a do trabalho e 

da assistência médica. A 

expectativa é que o estudo, 

em fase fi nal de conclusão, 

ofereça subsídios para a 

defi nição de novas políti-

cas públicas.

Pedida audiência com o MEC JN denuncia distorções pelo país
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Veja o texto completo 
sobre a repercussão da série, 
com links para os vídeos, em 
http://bit.ly/R4N0qw
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O plenário do Senado 
Federal está com a 

grande responsabilidade 
de aprovar uma lei que 
representa uma conquista 
para a saúde: a regulamen-
tação do exercício da me-
dicina no país. A proposta 
ainda não tem data para 
ser votada e foi encami-
nhada ao colegiado após 
avançar no mês de dezem-
bro em duas comissões.
 Para o presidente do 
Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Ro-
berto d’Avila, o projeto 
é resultado de um pro-
cesso democrático e re-
trata uma necessidade 
da população. “Todas as 
possibilidades de acor-
do foram feitas a fi m de 
não prejudicar nenhuma 
profi ssão. Quem ganha é 
a sociedade”, defendeu.
 O Projeto de Lei 
268/02 ratifi ca o papel 
dos 370 mil médicos na 
assistência à população 
brasileira e preenche im-
portante lacuna ao defi nir 
de forma clara os atos pri-
vativos destes profi ssio-
nais e aqueles que podem 
ser compartilhados com as 

outras 13 categorias vincu-
ladas ao campo da saúde.
 Para as entidades mé-
dicas, a regulamentação 
do exercício da medicina 
não prejudica categorias 
profi ssionais ou cerceia 
direitos. Na realidade, ela 
cumpre a função de tor-
nar cristalino o espectro 
das responsabilidades e 
das competências da ativi-
dade médica, fundamental 
para o cuidado da saúde 
do ser humano.

Segundo d’Avila, 
ninguém trabalha pela 
saúde da população sozi-
nho, e muito menos sem 
a presença do médico. 
“O projeto tem como 
objetivo defi nir, em lei, 
o alcance e o limite do 
ato médico”, explica.
 Unanimidade – No 
mês de dezembro o pro-
jeto avançou duas etapas: 
na Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte 
(CE) e na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS). 
Ambas aprovaram a ma-
téria por unanimidade 
(veja ao lado o histórico).

Na CE, o relator Cás-
sio Cunha (PSDB-PB), 

no dia 4, manifestou voto 
pela aprovação do proje-
to, por considerar que, no 
texto, não há restrições às 
atividades dos demais pro-
fi ssionais. E ressaltou não 
ter encontrado, no projeto,
nada que limite o exercício 
de qualquer profi ssão.

A segunda aprovação 
aconteceu na CAS no 
dia 19, quando a senadora 
Lúcia Vânia (PSDB-GO) 
apresentou um substitu-
tivo. Na análise da sena-
dora, o texto responde à 
demanda legítima da cate-
goria médica de ter o cam-
po de sua atuação defi nido 
legalmente.

Representantes das 
entidades médicas come-
moraram o resultado. O 
coordenador da Comis-
são Nacional em Defesa 
da Regulamentação da 
Medicina do CFM, Salo-
mão Rodrigues, ressaltou 
a importância da multi-
disciplinaridade. “Vamos 
continuar trabalhando em 
equipe para oferecer à po-
pulação uma assistência 
de qualidade, seja nos pos-
tos de saúde ou nas unida-
des hospitalares”.

O Projeto de Lei do 

Senado (PLS) 268/02 é 

de autoria do ex-senador 

Benício Sampaio. Foi 

apresentado no Senado 

Federal em 2002 e apro-

vado em 2006, após uma 

série de audiências públi-

cas promovidas pela en-

tão relatora da matéria, 

a senadora Lúcia Vânia 

(PSDB-GO). Conforme 

as rotinas processuais pre-

vistas, a matéria tramitou 

em diversas comissões. 

Na Câmara dos Deputa-

dos, o texto foi aprovado 

em 2009, mas com uma 

redação modifi cada – e, 

por isso, retornou ao Se-

nado, onde tramita desde 

2010.

 No Senado, o subs-

titutivo da Câmara foi 

aprovado pela Comissão 

de Constituição, Justiça 

e Cidadania  (CCJ) em 

fevereiro deste ano; e em 

dezembro, pelas comis-

sões de Educação,  Cul-

tura e Esporte (CE) e de 

Assuntos Sociais (CAS). 

Agora, o projeto de lei 

será votado de forma 

terminativa em plenário. 

Após sair do Congresso 

Nacional, a matéria segue 

para sanção presidencial, 

para só então tornar-se lei 

federal.

Regulamentação da medicina

Projeto avança ao plenário do Senado
Aprovação na CE e na CAS representou decisivo passo 
para o PLS que defi ne os atos exclusivos dos médicos

Prática médica: parlamentares defi nirão o futuro da profi ssão no país

Proposta tramita desde 2002

Fatos que marcaram a trajetória do PLS 268/02

Em junho de 2006, as entidades médicas entrega-
ram ao presidente do Senado Federal, Renan Ca-
lheiros, um milhão e meio de assinaturas em prol 
do projeto. Para tanto, fez-se necessária a utiliza-
ção de carrinhos de carga para levar as caixas que 
continham as assinaturas. O presidente do Senado 
recebeu os presidentes do CFM e da AMB –  e uma 
comissão de conselheiros federais e regionais.

O projeto que regulamenta o exercício da medicina 
foi objeto de enquete da Agência Senado, onde 62% 
de um total de 545.625 internautas se manifesta-
ram  favoráveis à proposta ao responder a pergun-
ta “você é a favor ou contra a regulamentação do 
exercício da medicina nos termos do projeto PLS 
268/02?”. A enquete foi uma das mais populares 
em termos de participação dos internautas.

O momento foi considerado histórico pelas lide-
ranças médicas e políticas. Após sete anos de 
tramitação envolvendo lutas e acordos, o plenário 
da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 
que regulamenta a medicina. Ocorria, em Brasília, o 
II Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina de 
2009. Os trabalhos foram suspensos e mais de 200 
médicos compareceram à Câmara dos Deputados. 

Um milhão e meio de assinaturas 62% são a favor do projeto Câmara aprova por unanimidade
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Os últimos ministros 
da Saúde manifesta-

ram simpatia pela aprova-
ção do projeto. Assim que 
tomou posse, Alexandre 
Padilha afi rmou entender 
que o projeto não preju-
dica outras categorias: 
“Acho que é importante a 
aprovação até para poder-
mos encerrar esse debate 
que, ao longo dos anos, 
se transformou em algo 
muito acalorado. A regu-
lamentação protege a prá-
tica médica, mas também 
valoriza os demais profi s-
sionais de saúde”. 

Em outubro de 2009, 
o então ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, 
comemorou a aprovação 
do projeto na Câmara dos 
Deputados. “O médico é 
o trabalhador nuclear da 
saúde pública. Ele cons-

trói cotidianamente a qua-
lidade da saúde pública 
brasileira e busca o forta-
lecimento da qualifi cação 
no SUS”, declarou. 

Outro ex-ministro 
da pasta, Saraiva Felipe, 
acompanhou o início da 
tramitação do PL e tam-
bém se manifestou sobre 
o tema: “O trabalho dos 
médicos se refl ete dire-
tamente na qualidade de 

vida da população”. 
Além do apoio no 

Executivo, o PLS 268/02 
também tem conquista-
do importante apoio no 
Congresso. Vários par-
lamentares demostram 
entendimento quanto à 
importância da sua apro-
vação para a sociedade 
brasileira.

Confi ra abaixo o que 
pensam alguns deles:

O Projeto de Lei 268/02, que regulamenta a medicina e 

define as atividades privativas do médico, recebeu apoio 

de diversos parlamentares de todos os partidos políticos 

durante a sua tramitação. Quando passou pela Comis-

são de Educação, Cultura e Esporte (CE), a senadora 

Ana Amélia (PP-RS) manifestou total apoio à iniciati-

va. A parlamentar é considerada parceira dos médicos 

em vários projetos no setor. Saiba mais na entrevista:  

Qual a opinião da senhora sobre o projeto que re-
gulamenta a medicina, aprovado agora na CE?
Esse projeto tem recebido não apenas a minha atenção, 

mas a de todos os parlamentares que vêm analisando 

esse relevante assunto que tramita há 10 anos no Con-

gresso Nacional. No dia 12 de dezembro, a CE do Sena-

do Federal, eventualmente presidida por mim, aprovou, 

por unanimidade, o substitutivo da Câmara ao Projeto 

de Lei do Senado (PLS 268/02) que regulamenta o exer-

cício da medicina. Entendo que a regulamentação das 

profissões que cumprem a lei e os preceitos éticos, como 

é o caso da atividade médica, uma das mais antigas do 

mundo, é necessária para garantir ao paciente a quali-

dade do serviço. O caminho adequado, a meu ver, é o 

debate equilibrado nas próximas etapas de tramitação.

A senhora tem acompanhado os debates sobre a 
revalidação de diplomas médicos e exame de or-
dem para médicos?
Esse debate está na Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional (CRE) do Senado. Inclusive, apresentei 

requerimento para ouvir as instituições interessadas, se-

jam associações públicas ou representações privadas. O 

mais importante é a formação de qualidade desses pro-

fissionais e o atendimento eficiente na área da saúde. 

Minha preocupação, no caso médico, é com a garantia 

de um bom serviço prestado aos pacientes. Esse objeti-

vo deve ser perseguido com responsabilidade, especial-

mente quando estamos tratando de vidas humanas. Os 

envolvidos com a questão da saúde precisam de um tra-

tamento qualificado, pois sabemos que a formação de 

um médico exige tempo, dedicação e empenho. Trata-

se de uma atividade essencial em qualquer sociedade e 

merece todo o nosso respeito e o das instituições públicas 

e privadas.

Para a senhora, o que trava o crescimento do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) no Brasil?
Mais qualidade e rigor na gestão pública devem ser o 

foco do SUS. Lamentavelmente, os recursos do SUS são 

mal distribuídos e nem sempre bem administrados. As 

políticas de incentivo financeiro devem se submeter ao 

crivo de qualidade. A aprovação do projeto que regula-

menta a Emenda Constitucional 29, em 2011, preven-

do percentuais mínimos de recursos ao SUS, manteve 

a antiga fórmula de repasses de receitas da União para 

o Sistema. Diferentemente de estados e municípios, a 

União deve investir no Sistema o montante do ano ante-

rior mais a variação nominal do Produto Interno Bruto 

(PIB). A sugestão para que a União repassasse 10% das 

suas receitas ao SUS, proposta pelo ex-senador Tião 

Viana (PT-AC), infelizmente, não foi acatada pelo Con-

gresso Nacional. É preciso uma gestão muito eficiente 

dos recursos financeiros disponíveis para que as diferen-

ças entre União, estados e municípios sejam minimiza-

das em favor de um atendimento acessível e qualificado.

Regulamentação da medicina

Ministros da Saúde manifestaram apoio ao projeto de 
regulamentação desde o início da tramitação      

Autoridades dão 
apoio à proposta

Formação ideal: estudantes e população também defendem o PLS 268/02

Senadora Ana Amélia
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Lancei o desafio em várias reuniões pedindo que me apontassem no texto do PL,
de forma real, o que está visto como invasão de atribuições.

Mas nenhuma categoria me procurou.
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

Relator na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE)

É falsa a ideia de que existe uma ‘guerra santa’ entre os diversos
profissionais de saúde.

Senador Paulo Davim (PV-RN)

Há uma nítida falta de conhecimento sobre a matéria. O tema vem sendo debatido há 
mais de 10 anos no Congresso Nacional, não há mais como aguardar novos debates.

Senador Cyro Miranda (PSDB-GO)

Tem toda uma formação que também precisa ser respeitada e garantida. Peço aos 
críticos da proposta para que apontem, com objetividade, onde está no projeto o 

impedimento do exercício de outras profissões.

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

Garanto que já fizemos todas as mudanças necessárias para que toda e qualquer 
profissão regulamentada esteja respeitada por este projeto.

Senador Carlos Valadares (PSB-SE) 
Relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
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Atividades radiológicas

PLENÁRIO E COMISSÕES 8

“Temos incorporado o desenvolvimento tecnológico mundial, 
embora a RDI esteja submetida ao sacrifício do alto custo”

Entrevista    Paulo Ernesto Coelho de Oliveira

Jornal Medicina – Como o 
senhor avalia a prática da 
radiologia no país? Esta-
mos absorvendo as princi-
pais inovações mundiais? 
Paulo Ernesto Coelho de 
Oliveira –  Sob a ótica téc-

nico-científi ca, a Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem (RDI) 

brasileira, a nosso ver, está 

nivelada à exercida nos países 

mais desenvolvidos. Temos in-

corporado o desenvolvimento 

tecnológico mundial, embora 

a RDI esteja submetida ao sa-

crifício do alto custo quando 

falamos em incorporação de 

inovações, devido à alta carga 

tributária agregada à aquisição 

de novos equipamentos. Mas o 

horizonte é positivo: além de 

sermos responsáveis pelo de-

senvolvimento de novos mé-

todos diagnósticos em várias 

áreas da especialidade, temos 

nos destacado na área cientí-

fi ca com presença em impor-

tantes congressos internacio-

nais. Em 2011, por exemplo, o 

Congresso Europeu de Radio-

logia destacou o Brasil em seus 

módulos, nos quais promove o 

tradicional encontro entre paí-

ses. Também fomos escolhidos 

pela Sociedade Radiológica da 

América do Norte para parti-

cipar de seu congresso anual. 

JM – Por que os médicos são 
os  profi ssionais mais indi-
cados para conduzir exa-
mes de ultrassonografi a?
PECO –  Devido à necessida-

de de conhecimento nas áreas 

básicas (anatomia, fi siologia, 

patologia e outras), nas áreas 

clínicas e cirúrgicas (proce-

dimentos invasivos, biópsias 

guiadas etc.) e principalmente 

por ser uma especialidade mé-

dica (pós-graduação). Há uma 

série de requisitos necessários 

para habilitar o profi ssional 

que realiza o exame e emite o 

laudo – requisitos esses que só 

o médico é possuidor. Alguns 

países permitem que outras 

profi ssões realizem o exame de 

ultrassom, mas, no Brasil, por 

lei é considerado ato médico, 

principalmente por se tratar de 

meio de diagnóstico.

JM – Como o senhor ava-
lia o acesso dos brasileiros 
a tecnologias como a ultras-
sonografi a, a mamografi a, 
a ressonância magnética e 
a tomografi a computadori-
zada?
PECO – Avalio como um de-

safi o. No SUS, o acesso, em 

tese, é universal, embora na rea-

lidade exista a carência, o su-

cateamento e a falta de manu-

tenção dos equipamentos. Na 

medicina suplementar, existe 

a lógica de mercado, muitas 

vezes com a obstrução da au-

torização do exame solicitado.

JM – Qual o papel do CFM 
para a fi scalização dos 
serviços de radiologia e o 
fortalecimento da especia-
lidade?
PECO – O CFM, por lei, 

fi scaliza os médicos, titulados 

ou não. Além disso, disciplina 

e julga a atividade profi ssional 

médica em todo o território 

nacional. Em relação à RDI, 

esta especialidade atrai sin-

gular atenção pelo contínuo 

surgimento de novos equipa-

mentos e pelos avanços tec-

nológicos e de informatização, 

que imprimem um crescimento 

expressivo à especialidade. 

Consequentemente, aumenta 

a necessidade de se zelar pelas 

condições de seu exercício. É 

importante frisar que a ativi-

dade, em suas mais diversas 

interfaces, é também regida 

por leis e normas, como as da 

Agência Nacional de Vigilân-

cia Sanitária (Anvisa).

Graduado pela Universidade Católica de Pelotas, no Rio 
Grande do Sul, o conselheiro federal Paulo Ernesto Coelho 
de Oliveira é especialista em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CBR). É auditor-médico do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e ex-presidente do Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de Roraima (CRM-RR), no qual também 
integra o corpo de conselheiros. Nesta edição do jornal Me-
dicina, discorre  sobre a prática da Radiologia no país, sobre 
a ultrassonografi a brasileira no cenário mundial e sobre o 
acesso dos brasileiros aos principais serviços tecnológicos de 
radiologia, ultrassonografi a, mamografi a, tomografi a com-
putadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear. 
Confi ra:

Solicitados ajustes no PL em tramitação
Para o CFM, ultrassonografi a requer alto nível 
de treinamento e deve ser conduzida por médicos

O emprego de algumas 
técnicas radiológicas 

e imagenológicas – como 
a ultrassonografi a, por 
exemplo – requer alto ní-
vel de treinamento e deve 
ser conduzida por médi-
cos. Esta foi a posição do 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) durante au-
diência pública na Câma-
ra dos Deputados, no dia 
6 de dezembro, que dis-
cutiu o PL 3.661/12, que 
regulamenta o exercício 
de atividades radiológicas.

Representando o  
CFM, o conselheiro Al-
demir Humberto Soares, 
especialista em Radio-
logia e Diagnóstico por 
Imagem, explicou que a 
ultrassonografi a implica 
conhecimento de anato-
mia, fi siologia, patologia e 
mesmo técnica cirúrgica, 
pois há procedimentos 

endoscópicos, transvagi-

nais, que são invasivos, 

e procedimentos inter-

vencionistas guiados por 

ultrassom, como biópsia 

de tireoide, fígado, rim, 

próstata etc. “Hoje a ul-

trassonografi a é uma es-

pecialidade médica reco-

nhecida e estabelecida no 

mercado, que requer seis 

anos de graduação mais 

especialização que varia 

de três a quatro anos, ou 

seja, um preparo de até 

dez anos. Por isso, a nossa 

ultrassonografi a ganhou 

alto reconhecimento no 

mundo. Ela tem a van-

tagem de ser exame sem 

radiação, e muito barato 

dentro do contexto de 

imagem”, explica.

Durante a reunião, a 

entidade criticou alguns 

pontos do PL, como a 

autorização para que ba-

chareis em ciências ra-

diológicas, tecnólogos em 

radiologia e técnicos em 

radiologia empreguem al-

gumas técnicas como a 

ultrassonografi a.

O representante do 

CFM destacou ainda que 

a Radiologia é uma das 

áreas da medicina que 

apresentou o maior de-

senvolvimento técnico-

científi co. A entidade en-

tende que a profi ssão de 

técnico em radiologia é 

fundamental na atualida-

de e deve ser adequada 

ao atual nível da especia-

lidade de radiologia. “Es-

tamos em um nível mui-

to alto de qualidade de 

exame, de equipamentos, 

procedimentos e técnicas 

que o tradicional curso de 

técnico não atende mais. 

O nível superior pode ser 

reconhecido e regulamen-

tado no nível tecnológico, 

mas não deve trazer con-

fusão e desencontro en-

tre as diversas profi ssões, 

deixando sempre claro os 

limites entre cada uma. 

O que buscamos é que 

todos tenham o seu espa-

ço, progridam e melhorem 

em função da população, 

e que prestemos um ser-

viço melhor”, defendeu.

A audiência foi proposta 

pelos deputados Benedita 

da Silva (PT-RJ) e Eleuses 

Paiva (PSD-SP). “Cada 

profi ssão tem obrigações 

e deveres de acordo com 

seu conhecimento e ha-

bilidades adquiridas. Me 

preocupa muito quando 

começamos a ultrapassar 
os limites para os quais 
cada profi ssional é treina-
do e capacitado”, desta-
cou Paiva.

Também participaram 
representantes do Colé-
gio Brasileiro de Radio-
logia e Diagnóstico por 
Imagem, Associação Bra-
sileira de Física Médica, 
Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, Instituto 
Federal de Santa Catari-
na, Conselho Federal de 
Biomedicina e Conselho 
Nacional de Técnicos em 
Radiologia.

Conhecimento: para fazer este exame é preciso dominar várias áreas
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O Conselho Fede-
ral de Medicina 

(CFM), por meio da Re-
solução 2005/12, atuali-
zou a Resolução 1.973, 
que estabelece critérios 
para o reconhecimento 
de especialidades e áreas 

de atuação na medicina, 
e a forma de concessão e 
registros de títulos. 

Um novo relatório 
da Comissão Mista de 
Especialidades (CME), 
referendado na sessão 
plenária de novembro, 

manteve a lista das 53 
especialidades médicas vi-
gentes no texto anterior. 
A nova redação, no en-
tanto, trouxe mudanças 
para o reconhecimento 
de programas de residên-
cia médica, tempos de 
formação e regras sobre o 
funcionamento da CME. 
Como novidade, foi inclu-
ída a Toxicologia Médica 
na relação das áreas de 
atuação reconhecidas no 
país. 

A CME tem a fi nali-
dade de deliberar sobre 
o reconhecimento de es-
pecialidades médicas e as 
áreas de atuação. Tam-
bém propõe as inclusões 
ou exclusões. 

PLENÁRIO E COMISSÕES 99

Especialidades médicas

Atualizada resolução 
sobre especialidades

Também sofreram alterações os critérios de tempo de 
formação e de trabalho da comissão que cuida do assunto

Ampliação: mudanças atingem formação em sete áreas de atuação

Exercício ilegal – Uma mulher com curso técnico 
de optometrista foi conduzida pela Polícia Fede-
ral (PF) para prestar esclarecimentos no dia 13 de 
dezembro, por exercer ilegalmente a profissão de 
oftalmologista. O flagrante aconteceu durante 
fiscalização do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Rondônia (Cremero), em Porto Velho. 
Além de ser conduzida pela PF, a mulher teve a 
ótica interditada pela Vigilância Sanitária do mu-
nicípio, que suspendeu o alvará de funcionamento 
por tempo indeterminado. Ao final da fiscalização, 
a Vigilância Sanitária ainda apreendeu receitas da 
optometrista, óculos e os equipamentos de uso ex-
clusivo de médico oftalmologista. O material apre-
endido ficou sob a guarda da PF.

Médicos residentes – No dia 14 de dezembro, em 
eleição realizada durante o 46º Congresso Nacional 
dos Médicos Residentes, no Rio de Janeiro (RJ), Be-
atriz Rodrigues reelegeu-se presidente da Associa-
ção Nacional dos Médicos Residentes (ANMR). A 
gestão é de um ano e começa no primeiro dia útil de 
2013. A composição da diretoria ficou assim estabe-
lecida: vice-presidente, Marcelo Barbisan de Sou-
za (AC); secretária-geral, Janaína Oliveira Bentivi 
Pulcherio (RJ); 2º secretário,  Massey Martins Me-
nezes (AP);  tesoureiros,  Arthur Hirschfeld Danila 
(SP) e Wilson Elias de Oliveira Junior (TO);  direto-
ra de comunicação, Naiara Balderramas (PA).

Giro médico

É vedado ao médico 

assistente o preenchimento 

de formulários elaborados 

por empresas seguradoras 

com informações acerca 

da assistência prestada a 

pacientes sob seus cuida-

dos. A diretriz consta em 

nova resolução do CFM 

(2.003/12), aprovada em 

plenária no dia 8 de no-

vembro.

Para a entidade, o pre-

enchimento, pelo médico, 

de formulários elabora-

dos pelas companhias de 

seguros de vida não tem 

qualquer vínculo com a 

atestação médica relativa 

à assistência ou ao óbito. 

Do mesmo modo, o médi-

co assistente não pode ser 

constrangido a preencher 

formulários, com quesitos 

próprios, de entidade com 

quem não tem qualquer 

relação profi ssional ou 

empregatícia.

“Frequentemente, os 

médicos assistentes são 

solicitados por pacientes, 

quando em vida, ou fami-

liares, quando falecidos, 

para preencherem for-

mulários próprios de em-

presas seguradoras com 

quesitos elaborados pelas 

mesmas, na maioria das 

vezes exigindo avaliação 

de capacidade e estabele-

cimento de nexo causal. O 

CFM entende, no entan-

to, que o preenchimento 

de formulários elaborados 

por empresas seguradoras 

constitui atividade médi-

ca pericial, não podendo 

ser exercida pelo médico 

assistente”, esclarece o 

relator do parecer, José 

Albertino Souza.

Souza explica que a 

resolução está de acordo 

com as diretrizes éticas es-

tabelecidas pelo CFM. O 

Código de Ética Médica, 

em seu art. 77, veda ao 

médico “prestar informa-

ções a empresas segurado-

ras sobre as circunstâncias 

da morte do paciente sob 

seus cuidados, além das 

contidas na declaração de 

óbito”.

Proibido preencher
formulários de seguradoras

ADAPTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA

ALTERADOS TEMPOS DE FORMAÇÃO 

NOVA ÁREA DE ATUAÇÃO 

INTERFACES MAIS AMPLAS 

REGRAS SOBRE O FUNCIONAMENTO DA CME 

• Foi estabelecido o prazo de dois anos para adaptação dos programas de residência médica às mudanças 
determinadas pela resolução. Antes, a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) somente autoriza-
va os programas de residência médica nas especialidades e áreas de atuação listadas na diretriz.

• Alguns tempos de formação também sofreram mudanças. A especialidade Cancerologia/Cancerologia 
Clínica teve sua formação alterada de dois para três anos.
• Também tiveram o tempo de formação aumentado de um para dois anos as seguintes áreas de atuação: 
Cardiologia Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica, Nutrição Parenteral e Enteral 
Pediátrica, Nutrologia Pediátrica, Pneumologia Pediátrica e Reumatologia Pediátrica.

• A área de atuação Toxicologia Médica foi incluída, com interface nas especialidades de Clínica Médica, 
Medicina Intensiva, Pediatria e Pneumologia.

• A área de atuação Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista foi estendida também para médicos 
especialistas em Pediatria com certificado de área de atuação em Cardiologia Pediátrica.
• A área de atuação em Dor foi estendida também para especialistas em Clínica Médica.

• A nova redação da resolução especificou o trâmite para os pedidos – externos à CME – de criação ou extensão 
de especialidade ou área de atuação. Estes deverão ser originários da associação brasileira da respectiva área, 
instruídos com a devida justificativa e com apreciação prévia da diretoria da Associação Médica Brasileira (AMB). 
• Outra nova conduta prevista, durante a apreciação das propostas, é a possibilidade de convocação das 
respectivas associações de especialidade para comparecimento em reunião da CME, para exposição oral e 
sustentação documental, se necessário.
• A CME emitirá, por meio de relatores e revisores designados, pareceres conclusivos a serem apreciados em 
reunião plenária da Comissão.

Veja os destaques da Resolução 2005/12 Acesse a íntegra dessas e 
outras decisões do CFM em 
www.portalmedico.org.br, 
clicando nos itens Resolu-
ções e Pareceres.
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A revisão do Código 
de Processo Ético-

Profi ssional (CPEP) es-
teve em discussão no 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), durante 
fórum realizado no dia 5. 
Participaram do encontro 
presidentes, corregedores 
e assessores jurídicos de 
conselhos regionais.

O código em vigor, 
aprovado em 2009, atual-
mente passa por alte-
ração. Segundo o cor-

regedor do CFM, José 
Fernando Maia Vinagre, 
a revisão objetiva “con-
templar situações que 
ainda não existiam, como 
a interdição cautelar e o 
Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), além 
de fazer ajustes que qual-
quer código deve sofrer 
ao longo do tempo, de 
acordo com os avanços 
que surgem”.

De acordo com o vice-
corregedor do CFM, José 

Albertino Souza, “difi cul-
dades pontuais no trâmite 
de sindicâncias, processos 
ético-profi ssionais e jul-
gamentos nos conselhos 
apontaram a necessida-
de de revisão”. Entre as 
difi culdades indicadas no 
encontro, estão os prazos 
processuais defi nidos para 
o andamento dos proces-
sos, tema amplamente de-
batido pelos participantes.
Outra mudança proposta 
é reforçar a necessidade 
de o relatório da sindi-
cância “conter a possível 
infração ética cometida 
pelo médico de forma cla-
ra e discriminada, ou seja, 
bem fundamentada para 
que o denunciado possa 
se defender amplamen-
te”, aponta o corregedor 
Vinagre.

Com vistas ao avanço 
das discussões, um novo 
encontro está agendado 
para janeiro próximo.

Código de Processo Ético-Profi ssional Medicina CFM

Revisão em debate
Ajustes devem contemplar aspectos como possibilidade de 
interdição cautelar e Termo de Ajustamento de Conduta

Decisões judiciais

Agenda: discussões sobre o aperfeiçoamento estão previstas para 2013

Decisão da 5ª Turma 

Especializada do Tribunal 

Regional Federal (TRF) 

da 2ª Região reiterou  que 

as operadoras de planos 

de saúde não podem exigir 

o preenchimento do diag-

nóstico codifi cado (CID) 

como condição para a 

realização de exames e 

pagamento de honorários 

médicos.

Para o tribunal, essa 

exigência constitui “obstá-

culo indevido à utilização 

dos planos contratados 

pelos benefi ciários” e é 

incongruente à medida 

que os exames têm por fi m 

exatamente facilitar a ela-

boração de diagnósticos. 

Não se justifi ca, assim, 

segundo o TRF, a exigên-

cia da informação prévia 

do CID nas guias.

A esse respeito, o 

CFM, na Resolução 

1.819/07, proíbe a coloca-

ção do CID ou tempo de 

doença no preenchimento 

das guias de consulta e 

solicitação de exames de 

seguradoras e operadoras 

de planos de saúde con-

comitantemente com a 

identifi cação do paciente 

ou qualquer outra infor-

mação sobre diagnóstico. 

A entidade considera que 

“o sigilo na relação médi-

co-paciente é um direito 

inalienável do paciente, 

cabendo ao médico a sua 

proteção e guarda”.

A decisão do TRF 

também considerou in-

devida a exigência de 

que apenas profi ssionais 

credenciados possam so-

licitar exames. Esta “se 

revela desarrazoada, pois 

obriga o segurado, dis-

posto a arcar por conta 

própria com os honorários 

do médico de sua confi an-

ça (não credenciado), a 

pagar por custos cobertos 

pelo contrato”, diz a nota.

Vedada a exigência do CID

Oferecer aos médicos e 

à população uma publica-

ção que estimule a refl exão 

sobre temas como fi loso-

fi a, antropologia, arte e 

cultura, relacionando-os à 

prática médica. Com essa 

proposta o Conselho Fede-

ral de Medicina lança em 

janeiro a revista Medicina 

CFM, que terá periodici-

dade quadrimestral e uma 

primeira edição com repor-

tagens, entrevistas e arti-

gos de alta qualidade.

 “Fazer medicina não 

se resume ao domínio pleno 

da técnica. O conhecimen-

to pode salvar vidas, mas o 

ciclo do bom atendimento 

só se completa quando o 

médico agrega à sua prá-

tica outros elementos, em 

grande parte ausentes em 

livros de anatomia ou de 

farmacologia”, defendem 

o diretor de comunicação, 

Desiré Callegari, e o pre-

sidente do CFM, Roberto 

Luiz d’Avila, no primeiro 

editorial da revista.

 Na opinião de ambos, 

é preciso enxergar o caráter 

humano de quem se apre-

senta no consultório ou no 

ambulatório. Para tanto, o 

médico necessita superar 

seus limites e buscar, numa 

formação ampla, instru-

mentos que possam capaci-

tá-lo para este desafi o diá-

rio. A leitura constante, o 

contato com outras ciên-

cias e o estímulo à sensibi-

lidade pelo contato com a 

música, o cinema e as de-

mais artes em geral seriam 

formas de se atingir esta 

meta.

 Em sua edição de es-

treia, a revista ousa ao dis-

cutir o passado e o univer-

so de imagens do trabalho 

médico numa entrevista 

com Michael Sappol, his-

toriador-curador da Biblio-

teca Nacional de Medicina 

dos Estados Unidos. Além 

disso, tangencia o futuro, 

em reportagens e entre-

vistas que tratam de im-

plicações éticas do uso de 

biotecnologias de melhora-

mento humano.

Nova revista sai em janeiro

Decisão da 8ª Vara 
Federal do DF anulou 
a Resolução 145/07 do 
Conselho Federal de Bio-
medicina (CFBM), que 
possibilitava ao profi ssio-
nal biomédico a realiza-
ção de exames de anato-
mia patológica.

Para o juiz, a prática 
efetuada por biomédicos 
“é ilegal, visto se tratar de 
ato privativo de médico, 
que pressupõe diagnós-
tico”. Em reforço, alega 
que a própria lei que re-
gulamenta a profi ssão 
do biomédico não prevê 
a autorização conferida 
pela resolução do CFBM. 

O exame anatomopa-
tológico é procedimento 
médico necessário para  
diagnosticar doenças ou 
estabelecer o estadia-
mento de tumores, a par-
tir dos estudos à macros-
copia, mesoscopia e ao 
microscópio de amostras 
de tecidos e órgãos retira-
dos de pacientes.

A recente decisão re-
ferenda o entendimento 
do CFM, que reforça a 
formação específi ca ne-
cessária ao patologista. 
Para habilitar-se a emitir 
diagnósticos anatomo-
patológicos, faz-se pre-
ciso a residência médica, 
com duração mínima de 
três anos; perfazendo 
um total de nove anos de 
formação. “O diagnósti-
co anatomopatológico é 
elaborado dentro de um 
contexto clínico, exigindo 

do patologista o domínio 

de todas as disciplinas 

médicas para conferir 

signifi cado aos achados 

morfológicos reconheci-

dos em bancada de Pato-

logia Cirúrgica ou à mesa 

de necropsia”, aponta a 

entidade.

Anatomopatologia é atividade médica

Exclusivo: para a Justiça, este ato deve ser privativo dos médicos
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A decisão está disponível em 
http://processual.trf1.gov.
br. Selecione Distrito Fede-
ral/JFDF e digite o número 
200934000123830.

A publicação estará dis-
ponível no site www.
p o r t a l m e d i c o . o r g . b r
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Saúde Pública

OConselho Regional 
de Medicina do Es-

tado de Santa Catarina 

(Cremesc) entrou com  

pedido de representação 

no Ministério Público 

Federal (MPF) solicitan-

do – de forma urgente 

– intervenção federal na 

Secretaria de Estado da 

Saúde, visando a garantia 

do acesso da população 

aos serviços de saúde nos 

hospitais públicos. A deci-

são de solicitar a interven-

ção foi fi rmada no dia 19 

de dezembro após reunião 

realizada no Cremesc, em 

Florianópolis (SC), com a 

participação de diretores 

técnicos, diretores clínicos 

e presidentes de comis-

sões éticas dos hospitais 

públicos da Grande Floria-

nópolis.

A gravidade da situa-

ção deve-se à greve dos 

servidores da saúde, à falta 

de profi ssionais e insumos, 

que sobrecarregam médi-
cos, enfermeiros e técni-
cos que estão atendendo 
a população no limite e, 
consequentemente, cor-
rendo riscos, devido à falta 
de condições mínimas de 
trabalho, o que penaliza a 
população catarinense.

Segundo o presidente 
do Cremesc, Vicente Pa-
checo Oliveira, a solicita-
ção foi feita junto ao MPF, 
mas a análise fi cará com 
o procurador-geral da Re-
pública. “Se ele entender 
que não há necessidade de 
intervenção vai alertar o 
Ministério da Saúde. Não 
há uma medida padrão do 
que será feito”, avaliou.

O presidente destacou 
ainda que o Cremesc ha-
via alertado o governo do 
estado, com meses de an-
tecedência, de que haveria 
uma greve de grandes pro-
porções na área da saúde. 
“A medicina na Grande 

Florianópolis, nas unidades 

da secretaria de estado 

da saúde, tem sido extre-

mamente prejudicada por 

uma série de problemas. 

Isso já era relatado pelos 

diretores técnicos antes da 

greve. Com a paralisação, a 

situação piorou”, explicou.

Nos 56 anos de atua-

ção do conselho, esta é a 

primeira vez que se toma 

essa atitude, considerada 

drástica. O pedido foi rea-

lizado em função dos pre-

juízos à população com a 

chegada da temporada de 

verão. “O Cremesc luta 

em defesa da sociedade 

e pela prática da boa me-

dicina e de qualidade. Em 

Santa Catarina, a medici-

na tem sido extremamen-

te prejudicada por uma 

série de problemas. Não 

há como ser irresponsá-

vel com a vida humana”, 

concluiu.
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Cremesc pede intervenção federal
Diretores técnicos e clínicos, e presidentes de Comissões Éticas 
dos hospitais catarinenses participaram da decisão

Medida conjunta: dirigentes locais expuseram grave situação ao Cremesc

Valorização do trabalho médico

Médicos de todo o 

país manifestaram des-

contentamento com a 

situação da saúde no 

Brasil, durante protesto 

realizado na cidade do 

Rio de Janeiro, em 20 de 

dezembro. O ato nacio-

nal, intitulado “Grito dos 

médicos: respeito!”, teve 

como objetivo defender 

as bandeiras da catego-

ria médica, na busca de 

um futuro mais justo.

Um dos temas levantados 

foi o ajuste na gratifi ca-

ção dos médicos federais, 

prejudicados pelo governo 

federal na regulamenta-

ção da MP 568. 

Dirigentes do movi-

mento médico discursa-

ram sobre a situação em 

seus estados e as perspec-

tivas para o próximo ano. 

Convocado pela Fe-

deração Nacional dos 

Médicos (Fenam), o mo-

vimento recebeu o apoio 

do Conselho Federal de 

Medicina (CFM), Asso-

ciação Médica Brasileira 

(AMB), Conselho Regio-

nal de Medicina (Cremerj) 

e Sindicato dos Médicos 

do Rio (SinMed-RJ).

Em Brasília – Na 

mesma semana em que 

os médicos foram às ruas 

da capital fl uminense, 

lideranças médicas tive-

ram, em Brasília, um en-

contro com o secretário 

de Relações do Trabalho 

do Ministério do Planeja-

mento, Sérgio Mendon-

ça. Durante a reunião, o 

secretário se comprome-

teu a criar um grupo de 

trabalho, em janeiro, para 

discutir os ajustes nas 

gratifi cações dos médicos 

federais. 

Participaram do en-

contro o 2º vice-presiden-

te do CFM, Aloísio Tibi-

riçá, o diretor da Fenam, 

Antônio José dos Santos, 

o diretor da AMB, Juran-

dir Ribas, e a vice-presi-

dente do Cremerj, Erika 

Monteiro Reis.

Em passeata, categoria exige respeito

Grito de alerta: médicos foram às ruas exigir respeito com a profi ssão

Com uma demanda crescente e a preocupação em oferecer um melhor 
serviço aos médicos de Pernambuco, o conselho regional de medicina 
do estado (Cremepe) passou por uma reforma. A inauguração do novo 
espaço – financiado pelo CFM, com 1.600 metros quadrados em um 
prédio de dois andares e estacionamento amplo – ocorreu no dia 4 de 
dezembro e contou com a presença de representantes da classe médica 
e autoridades da área de saúde.
Representaram o CFM o presidente Roberto Luiz d’Avila, o 1° vice-
-presidente Carlos Vital e o tesoureiro José Hiran da Silva Gallo (foto 
abaixo). “A obra é belíssima e grandiosa, do tamanho que os médicos de 
Pernambuco merecem, no entanto são apenas paredes. O que faz uma 
instituição são as pessoas que preenchem seus espaços e a forma como 
os médicos são recebidos. Que o Cremepe permaneça desempenhando 
este real papel da autarquia para a classe médica do estado”, disse o 
presidente do CFM, Roberto d’Avila.
Para o 1º vice-presidente, Carlos Vital,  também conselheiro do Cre-
mepe, as atividades do conselho cresceram nos últimos 12 anos e o 
espaço físico estava sendo insuficiente para as demandas dos serviços. 
“O conselho cumpriu sua obrigação no intuito de oferecer o melhor para 
os médicos de Pernambuco”, avaliou. (Fonte: Assessoria do Cremepe)

Cremepe inaugura novas instalações
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Cremeb e MP têm parceria de sucesso

A parceria firmada entre o Conselho Regional de Medicina do Estado da 
Bahia (Cremeb) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), em 
fevereiro de 2011, continua dando resultados. O trabalho das entida-
des foi firmado por termo de cooperação técnica cujo objetivo foi obter 
uma melhor prática da medicina do estado, em observância às normas 
ético-legais. Em 12 meses, o Cremeb e o MP realizaram 19 visitas de 
inspeção e 23 unidades de saúde foram fiscalizadas. Das fiscalizações, 
foram instauradas alguns inquéritos civis. Posteriormente, em 2012, o 
MP ingressou com sete ações civis públicas contra o Estado da Bahia 
e/ou o município de Salvador, exigindo melhorias para as maternidades 
públicas e unidades de urgência e emergência. “A nossa convivência 
com o MP tem sido muito importante, porque temos dificuldades legais 
que não nos permitem ir adiante sozinhos para fazer, por exemplo, uma 
ação civil pública”, destaca o presidente do Cremeb, José Abelardo.
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Mais um passo para 
fazer valer a lei que 

garante benefícios às pes-
soas com defi ciência e de 
baixa renda foi dado. A 
campanha Aprendiz com 
Defi ciência, voltada à 
criação de estágios remu-
nerados em empresas de 
saúde de todo o Brasil, foi 
lançada na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, 
no dia 5 de dezembro. O 
projeto é uma parceria en-
tre o CFM, a Federação 
Brasileira de Hospitais 
(FBH) e o deputado fe-
deral Romário (PSB-RJ).
 Com uma história em 
quadrinhos tendo como 
protagonista o tetra cam-
peão de futebol Romário, 
uma cartilha chama os 
empresários da saúde a 
abraçar a causa. A publi-

cação, juntamente com 
cartazes, foi encaminha-
da aos diretores e donos 
dos quase sete mil hos-
pitais  em todo o país, na 
expectativa de angariar 
adesão à proposta. “O 
paradigma da medicina 
na contemporaneidade 
tem sua base na dignida-
de humana e torna-se re-
levante aos interesses dos 
médicos  poder contribuir 
com as condutas sociais 
e políticas que expres-
sem legítimos direitos das 
pessoas com defi ciência”, 
apontou o 1º vice-presi-
dente do CFM, Carlos 
Vital.

Na opinião de Romá-
rio, os brasileiros têm a 
obrigação de empunhar a 
bandeira. “Apesar do pre-
conceito que ainda existe, 

nós estamos conseguindo 
mudar a mentalidade des-
sas pessoas e reverter 
esse quadro”, concluiu.

Iniciativa – Os par-
ceiros institucionais justi-
fi cam a ação com dados 
estatísticos que apontam 
a existência, no Brasil, 
de 45 milhões de pessoas 
com algum tipo de defi -
ciência, o equivalente a 
24% da população. Por 
lei, toda empresa com 
mais de 100 funcionários 
precisa reservar vagas 
para esse público. En-
tretanto, não há uma es-
pecifi cação no caso dos 
aprendizes. “A lei de cotas 
pretende criar, em quatro 
anos, cerca de 150 mil 
vagas para portadores de 
necessidades especiais, o 
que é pouquíssimo”, con-

sidera o membro da Co-
missão de Ações Sociais 
do CFM, Ricardo Paiva. 

Um exemplo de in-
serção profi ssional é 
contado pela auxiliar de 
escritório Eloísa Brick. 
Portadora de síndrome 
de Down, ela desempe-
nha funções essenciais 
na empresa para a qual 
trabalha há cinco anos: 

“É bom para as minhas 
metas, o meu projeto na 
vida adulta, pelos ótimos 
desafi os que me ofere-
ce e porque me faz feliz. 
Me sinto ótima funcio-
nária, porque posso co-
laborar com as pessoas”.

Campanha Aprendiz com Defi ciência

Meta é estimular inclusão na saúde
Pela proposta, hospitais e outras empresas do setor
devem oferecer estágios para candidatos com esse perfi l

Lançamento: presença do ex-jogador Romário e parceiros institucionais

No mês em que o CFM 

lança a campanha de in-

clusão social, contamos a 

história de um médico que, 

apesar das difi culdades, 

aprendeu a fazer a diferen-

ça. Em 1993, aos 35 anos, a 

vida do jovem médico Cons-

tantino José Fernandes Jr.  

se transformara radicalmen-

te. Ele estava na metade de  

um plantão de UTI quando 

se sentiu demasiadamen-

te cansado. Como médico, 

rapidamente detectou in-

tensa  cefaleia que não lhe 

era habitual, acompanhada 

por diplopia (visão dupla). 

No dia seguinte, iniciava 

uma peregrinação por co-

legas de diferentes especia-

lidades. Mas foi com uma 

ressonância magnética e um 

líquor (líquido que banha o 

cérebro e a medula espinha) 

que veio o diagnóstico de 

esclerose múltipla. “Diante 

da encruzilhada do destino 

decidi por continuar a jorna-

da”, contou. Hoje, o médico 

vive com múltiplas defi ciên-

cias físicas que prejudicam a 

marcha, o equilíbrio, a escri-

ta e a fala, mas nada disso 

o impede de exercer uma 

medicina de qualidade.

Devido à doença, suas 

funções foram adaptadas 

também no trabalho.  Mas 

a esclerose não evitou esse 

médico de crescer: sua fun-

ção didática foi enriqueci-

da à proporção que melhor 

pôde compreender o ou-

tro lado (o do paciente) e 

transmitir isso aos alunos. 

“Passei então a utilizar a 

potencialmente trágica ex-

periência de ser o doente no 

sentido de incrementar o ser 

médico”, lembrou.

Aos 54 anos, Constan-

tino já completa 31 anos de 

medicina e 19 de doença. 

Sua rotina é iniciada por fi -

sioterapia logo cedo, às 5h. 

No período da manhã, dá 

início a sua jornada profi s-

sional na gerência médica 

do hospital Albert Einstein, 

em São Paulo. No começo 

da tarde, passa a exercer 

atividades didáticas na Uni-

versidade Federal de São 

Paulo, onde leciona no Am-

bulatório de Medicina Geral 

e Familiar.

O seu maior orgulho  

foi ter se tornado médico. 

Seguindo os passos do pai 

e inspirado na atuação da 

saúde pública do litoral san-

tista, Constantino se formou 

em 1981 e concluiu a resi-

dência médica em 1984.  Ele 

é casado há 30 anos com 

Marcia, que é enfermeira, e 

tem dois fi lhos: Constantino 

e Marcela. Para ele, persistir 

não foi opção heroica, mas 

necessidade contundente. 

“Tive a ajuda de muitos 

neste percurso, mas acredi-

to que a família tenha sido 

fundamental para o prosse-

guimento da jornada”, agra-

dece.

O médico também parti-

cipou de várias obras literá-

rias. Uma delas é “Coração 

e Sepse”, o livro de interesse 

geral para cardiologistas, 

intensivistas, infectologistas 

e clínicos. “O protocolo tem 

como objetivos principais a 

redução da taxa de morta-

lidade, tempo de permanên-

cia hospitalar e custos. Para 

isso, o diagnóstico rápido 

e correto é fundamental, o 

que implica em uma equipe 

muito bem treinada e infra-

estrutura de apoio que viabi-

lize a agilidade necessária”, 

explica.

Constantino sempre de-

fendeu a relação com o pa-

ciente como algo primordial 

em sua vida e na medicina. 

“Não há como realizar um 

ato médico sem uma boa re-

lação”. Para ele, o ideal é que 

o médico possa conhecer um 

pouco mais sobre o meio fa-

miliar e profi ssional para que 

possa contextualizar a pato-

logia clínica: “assim o diag-

nóstico sai com facilidade”.

A preocupação com uma 

relação saudável entre mé-

dicos e pacientes virou um 

objetivo de vida. Ele lamen-

ta ao classifi car a medicina 

como “uma senhora que 

anda desgastada pelas rela-

ções espúrias com planos de 

saúde, afastando o médico 

de sua função primordial, 

que é a relação médico-pa-

ciente”.

Personagem médico

“O jogo ainda não terminou...”

Para ter acesso ao conteúdo 
da cartilha acesse http://bit.ly/
THgIlH

Constantino: o seu maior orgulho foi ter se tornado médico
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