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A rede composta
pelo CFM e
pelos 27 CRMs
age fortemente
na defesa dos
interesses de
profissionais e
cidadãos, atenta
às transformações
na sociedade

Nesta edição do jornal Medicina dois temas
se destacam: as atividades
relacionadas ao Dia do
Médico, que marcaram outubro, e o balanço dos primeiros 12 meses de trabalho da gestão 2009-2014
no CFM. As duas abordagens se complementam por
confirmarem a existência
de uma entidade dinâmica,
arrojada e preocupada em
dar respostas às expectativas dos seus inscritos e
da sociedade, tendo como
foco a defesa da ética no
exercício profissional e a
melhoria da assistência
oferecida à população.
A valorização da medicina e da assistência norteou a campanha publicitária deste ano para o Dia
do Médico. Sob o slogan
“respeito, reconhecimento
e condições de trabalhar
pela saúde de todos”, o
CFM e a grande maioria dos CRMs levaram a
público as reivindicações
dos médicos que, longe de
serem corporativas, traduzem a preocupação dos
que lutam por um atendimento qualificado em todos os níveis – da atenção
básica aos procedimentos
mais complexos.
A mobilização organizada no dia 26 de outubro, em Brasília, pelas
entidades médicas nacionais, deu o tom político da
ação. Os médicos foram
à Esplanada dos Ministérios e demonstraram sua
insatisfação com os rumos

adotados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) e
pela rede suplementar. A
falta crônica de recursos,
a inexistência de uma política de recursos humanos
e a estrutura precária de
funcionamento de postos
e hospitais são alguns
dos gargalos percebidos
no SUS. Na área dos
planos e operadoras de
saúde, sobram agressões
à autonomia dos médicos
e perdas acumuladas nos
honorários pagos aos profissionais.
Enfim, em ambos os
contextos, percebem-se situações graves que carecem de encaminhamentos
efetivos que resgatem a
dignidade do médico e, ao
mesmo tempo, tragam alívio aos pacientes e usuários. O papel dos conselhos
de medicina no esforço de
mudar estas realidades tem
sido decisivo. A rede composta pelo CFM e pelos
27 CRMs age fortemente
na defesa dos interesses de
profissionais e cidadãos,
atenta às transformações
na sociedade.
Mas este é apenas um
exemplo da mudança de
sintonia na rede conselhal.
Outras amostras compõem
as páginas centrais desta
edição, nas quais surgem
em tópicos o grande número de atividades realizadas
entre outubro de 2009 e
outubro de 2010 – e suas
consequências. O que vemos é o retrato atual do
perfil de nossas entidades,

que valorizam o debate e
transformam as reflexões
em resultados concretos.
Neste contexto, o
jornal Medicina – assim como o site do CFM
(www.cfm.org.br) e a
mídia de forma geral –
funciona como caixa de
repercussão do que foi realizado. No período que se
inicia, quando o CFM e os
CRMs continuarão a consolidar sua vocação, nossa
publicação permanecerá
como canal de informação
que propicia a cada médico
estar ciente das decisões e
assuntos de seu interesse.
Aos leitores, introduzimos nesta edição um espaço
inédito para compartilhar
experiências transformadoras vinculadas ao exercício
da medicina. Na nova coluna – Personagem médico
– apresentaremos experiências bem-sucedidas de
profissionais que têm
pautado seu trabalho
pela ética e amor aos atos
nobres de cuidar, tratar e
salvar vidas. São os “anônimos” que fazem a diferença e nos deixam ainda
mais orgulhosos de, como
eles, sermos médicos.

“

Desiré Carlos Callegari
Diretor executivo do jornal Medicina

Cartas*

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

Fiquei agradecida por me informar sobre a
campanha contra o ato médico realizada pelos colegas das outras áreas de cuidados de
saúde do cidadão brasileiro. Acho que quem
produziu este material está muito paranoico e talvez precisando de consulta e tratamento especializado. Ainda não entendi o
porque desta campanha “terrorista”contra
o ato médico. Será mesmo uma luta por
interesses ao cidadão doente ou apenas pelo
poder político?
Thelma Nery
CRM-BA 5621
tleifert@oi.com.br

Vejo crescerem deformidades preocupantes
na prática médica. Os corredores dos hospitais viraram enfermarias, onde as camas são
as macas das ambulâncias ou o chão. Verbas, a maior parte federal, são consumidas
em “obras” de maquiagem, sem nenhum
planejamento. Outras são destinadas a hospitais não públicos, à construção de postos
de saúde de pouca resolubilidade. Basta de
discussões e vamos às ações!
Oswaldo Rodrigues
CRM-MS 359
broswaldo@ig.com.br

Em relação à parceria OAB-CFM (edição
188), além do paciente devemos considerar os
direitos dos médicos em realizar seu mister.
Sendo a perícia médica um ato médico, a
presença do advogado durante a avaliação é
desnecessária e constrangedora. Tal pressão
pode levar a prejuízos do próprio periciando. Se
o perito médico tem a confiança do juiz, qual
a vantagem, para o paciente, da presença do
advogado, se ele não é útil do ponto de vista da
técnica pericial?
Rubens Cenci Motta
CRM-SP 58539
cencimotta@terra.com.br

* Por motivo de espaço, as mensagens poderão ser editadas sem prejuízo de seu conteúdo
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ÉTICA MÉDICA
Política
e Saúde

Mobilização de 26 de outubro

Médicos alertam sociedade e gestores

Lideranças se dirigiram ao Ministério da
Saúde e ao Congresso Nacional para
exigir melhores condições de trabalho

L

ideranças médicas
de todo o país, representantes de mais
de 350 mil médicos, se
dirigiram a Brasília para
uma das principais atividades cívicas e políticas
deste ano voltadas para
a categoria: a Mobilização Nacional pela Valorização do Médico e da
Assistência em Saúde no
Brasil.
Em 26 de outubro,
cerca de 300 profissionais ecoaram suas
reivindicações a parlamentares, ao Ministério
da Saúde e à sociedade.
Entre os temas se destacam a necessidade
de mais recursos para o
SUS, a regulação apropriada e efetiva na saúde
suplementar e a implementação de condições
de trabalho e remuneração que proporcionem
o bom desempenho da
medicina nos aspectos
ético e técnico.
Para o presidente do
Conselho Federal de
Medicina (CFM), Roberto Luiz d’Avila, este
momento “sinaliza mais
um alerta dos médicos
sobre a situação crítica

em que se encontra a
saúde brasileira, cujo enfrentamento dos problemas precisa ser colocado
como prioridade”.
Após concentração
no Ministério da Saúde,
o grupo fez caminhada
até o Congresso Nacional, onde protocolou,
junto às presidências da
Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, um
documento em nome
das três entidades médicas nacionais – Associação Médica Brasileira
(AMB), CFM e Federação Nacional dos Médicos (Fenam).
Neste documento foi
explicitado o diagnóstico
do setor, apontadas as
reivindicações da categoria e sugeridas soluções para o processo de
valorização da medicina.
“Essa ação, sem dúvida,
assegura ao tema o eco
necessário e possibilita
que as condições da assistência à saúde sejam
percebidas, reconhecidas
e discutidas”, declarou
o 2º vice-presidente do
CFM, Aloísio Tibiriçá.
Como parte das manifestações pela valo-

N

PALAVRA DO
PRESIDENTE
Roberto Luiz d’Avila

este mês de outubro,
em que se comemora
o Dia do Médico, a categoria de 350 mil profissionais
tem uma pergunta a fazer
aos gestores, tomadores de
decisão e à sociedade em
geral. Afinal, qual o futuro da saúde brasileira? Os
problemas se acumulam:
o crescimento da população e seu envelhecimento,
a mudança do perfil epidemiológico, os avanços
científicos, tecnológicos e
das próprias relações sociais exibem fatura que
aumenta a cada dia.
Sem financiamento adequado, o SUS se vulnera
com recursos humanos

Mobilização: cerca de 300 profissionais fizeram caminhada até o Congresso Nacional para entrega de documento

rização da saúde e das
comemorações do Dia
do Médico, as lideranças
também foram recebidas
pelo ministro da Saúde,
José Gomes Temporão
(leia mais à pág. 4).
A iniciativa foi ancorada na posição adotada
pelos médicos – por meio
de seus representantes
–, aprovada durante o
XII Encontro Nacional
das Entidades Médicas,
em julho. O Manifesto
dos Médicos à Nação,
documento final do encontro que condensa as
principais posições do
movimento, foi anexado
ao material entregue.
Após a mobilização,
os participantes do ato
se reuniram na sede da
Associação Médica de
Brasília (AMBr).

precarizados e estrutura
deficiente, deixando a população à mercê de uma
assistência pouco resolutiva. Parte da solução pode
vir da regulamentação da
Emenda Constitucional 29.
Mas a demora em aprovála tornou o Brasil sede do
sistema universal de acesso
à saúde com menor financiamento público.
Este cenário traz prejuízos à assistência desejável
à saúde do povo brasileiro.
O caos se materializa nas
emergências, sempre lotadas, que se tornam porta
de entrada dos problemas
de saúde que dependeriam
de cuidados no campo da
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Agenda do movimento médico
• Mais recursos para o SUS – pela imediata regulamentação
da EC 29. Atualmente, o Brasil é o país de sistema universal
de acesso à saúde com menor financiamento público.
• Mais regulação na saúde suplementar – pela atuação
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na relação
entre os médicos e os planos de saúde.
• Mais condições de trabalho e remuneração – pela adoção
do PCCV e da CBHPM, pelo reajuste dos valores da Tabela SUS,
pelo fim da precarização e da terceirização do trabalho, pela
criação da Carreira de Estado.
• Mais qualidade na assistência – pela garantia de integralidade das ações de saúde com a hierarquização do atendimento e por melhores condições de trabalho.
• Mais eficiência na gestão – pela qualificação e profissionalização da gestão pública dos serviços de saúde.
• Mais qualidade na formação médica – pelo fim da abertura indiscriminada de escolas médicas no Brasil e pela exigência de ensino de qualidade naquelas em funcionamento.
• Mais respeito às entidades representativas – pela valorização da representação dos médicos no cenário político, que
devem ser ouvidos na tomada de decisões que afetam o seu
trabalho e a saúde da população.

atenção básica, secundária ou de alta complexidade. Na saúde suplementar,
a ameaça aparece de outras formas. A interferência de planos e operadoras
colocam o exercício ético
da medicina em concordata. Levantamento recente
da Associação Paulista
de Medicina mostra que
mais de 90% dos médicos consideram descabida
a pressão das empresas
no atendimento aos pacientes. Além disso, há a
defasagem das tabelas de
procedimentos, o que tem
gerado insatisfação entre
os profissionais.
A falta de ações para

responder às questões elencadas nos inquieta e deixa
os brasileiros sem uma
perspectiva de futuro no
campo da saúde. Afinal, o
que esperamos em 10, 20,
30 anos: sofrer com orçamentos insuficientes? Ver a
manutenção dos vazios assistenciais no interior e de
áreas ainda sem médicos?
Aceitar a mercantilização
da saúde conduzida pelas
operadoras?
Esperamos
que em outros outubros
nossa ansiedade esteja
aplacada e possamos, juntos, realmente comemorar
o Dia do Médico e a vitória do interesse coletivo na
gestão da saúde brasileira.
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Política e Saúde

Mobilização de 26 de outubro

Ministro da Saúde
assume compromissos

O

ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, assumiu o compromisso, junto às entidades médicas nacionais, de
estimular a busca de uma
solução para o impasse
surgido entre operadoras
de planos de saúde e profissionais da medicina. E
afirmou aos presidentes
do CFM, Roberto Luiz
d’Avila, da AMB, José
Luiz Gomes do Amaral,
e da Fenam, Cid Carvalhaes, que agendará uma
reunião com a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para discutir o tema.
O encontro com o
ministro fechou a Mobilização Nacional pela
Valorização do Médico e
da Assistência em Saúde
no Brasil, realizada em
Brasília. O ato fez parte
das comemorações do
Dia do Médico. Na saúde
suplementar, médicos de

Foco: regulação entre médicos e operadoras esteve na pauta de discussão

diferentes especialidades
– anestesiologia, obstetrícia, pediatria, entre outros
– organizaram movimentos de protesto contra os
baixos honorários e a intervenção crescente das
empresas na autonomia
dos profissionais (veja matéria abaixo).
Para Temporão, dois
temas se impõem na
agenda política da saúde
em 2011: a solução para o
problema do subfinancia-

Crise na saúde
Setor preocupa população
A saúde aparece, em
2010, como o maior problema do país. Pesquisa feita
em setembro pelo Datafolha em oito unidades da Federação mostra que em seis
– Bahia, Distrito Federal,
Minas Gerais, Paraná, Rio
Grande do Sul e São Paulo –, a saúde é citada pela
população como a maior
preocupação.
O estado com maior
número de menções à saúde
como o principal problema
é o Distrito Federal, com
54% das respostas. Em seguida, aparecem Rio Grande do Sul (37%) e Minas
Gerais (32%). Apenas Rio
de Janeiro e Pernambuco
elegeram a segurança como
o pior problema (36% e
29%, respectivamente).
O levantamento segue
tendências de anos anteriores. Em 2008, a saúde foi
campeã, com 25% das citações. Em 2009, apareceu

na segunda posição, atrás
do desemprego. Os percentuais foram de 21% e 23%,
respectivamente. Na época,
avaliou-se que a mudança
decorreu dos temores causados pela crise financeira
internacional.
Para Aloísio Tibiriçá,
2º vice-presidente do Conselho Federal de Medicina
(CFM) e coordenador da
Comissão Nacional PróSUS, a preocupação demonstrada pela população
não tem correspondido à
prioridade necessária que
a saúde merece e deveria
ter do próprio governo. “O
problema é fruto do subfinanciamento e da falta de
implementação de políticas públicas, dificultando o
acesso das pessoas ao sistema de saúde. Isso é agravado pela carência de medidas
nos cuidados devido às condições de trabalho e remuneração”, explica Tibiriçá.

mento do SUS e a implementação de uma lógica
efetiva de regulação entre médicos e operadoras
no âmbito da saúde suplementar. Outro tema
tratado pelas lideranças
foi a situação do médico.
As entidades cobraram
do Ministério da Saúde medidas que acabem
com a precarização do
trabalho e resgatem os
honorários e a dignidade
profissional.

Valorização é tema da
campanha dos conselhos
O Conselho Federal
de Medicina (CFM) e os
conselhos regionais de medicina lançaram a campanha publicitária que marca
as comemorações pelo Dia
do Médico (18 de outubro)
uma semana antes da data.
Desde 12 de outubro, o trabalho desses profissionais
passou a ser homenageado
por meio de várias ações
na mídia, como anúncios
em outdoors, busdoors,
revistas e jornais de grande
circulação.
Um vídeo institucional também foi exibido em
intervalos de programas
jornalísticos da TV Globo. Além dessas inserções,
foram produzidos cartazes, folders e postais para
distribuição em eventos e
pontos de grande circulação. O tema deste ano foi a
valorização do exercício da
medicina. “As peças foram
desenvolvidas de forma a
lembrar a importância do
respeito, do reconhecimen-

to e da oferta de condições
de trabalho ao médico,
para que possa cumprir seu
papel”, defendeu o presidente do CFM, Roberto
d’Avila.
A mensagem foi abraçada com entusiasmo pela
rede de conselhos. Vários
estados articularam inserções das peças em canais
das mídias local e regional.
Associações médicas, sociedades de especialidade,
sindicatos médicos e academias de medicina também
decidiram apoiar a iniciativa e garantiram publicação
do anúncio elaborado especificamente para o tema
em seus jornais, revistas e
sites.
Nos estados, o mês de
outubro foi marcado com
várias festividades. Os
conselhos regionais de medicina lembraram o Dia do
Médico com homenagens,
bailes, entregas de prêmios,
programações culturais e
manifestações.

Assistência suplementar

Anestesistas

Empresas pressionam médicos

Profissionais
de SP param

Pesquisa do Datafolha
mostrou que planos de saúde ameaçam o exercício da
medicina. Ataques à autonomia dos médicos, interferência indevida na relação
com os pacientes, pressões
para redução de internações, exames e outros procedimentos são problemas
detectados no Estado de
São Paulo. O levantamento,
divulgado em 23 de setembro, foi encomendado pela
Associação Paulista de Medicina (APM).
Os dados afirmam que
mais de 90% dos médicos
denunciam interferência dos
planos de saúde em sua autonomia profissional. O médico paulista atribui nota 4,7
para os planos ou segurossaúde, numa escala de zero
a 10. Para o representante
de São Paulo e 1º secretário
do CFM, Desiré Callegari,
as operadoras de saúde caminham na contramão da
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ética médica.
Outro dado negativo é
o pertinente às perdas dos
que estão vinculados aos
planos. “Passou da hora de o
governo intervir. Não há parametrização dos gastos dos
planos que possa ser avaliada, para a necessária transparência. Estima-se que dos
valores de um procedimento,
cerca de 8% são devidos aos
honorários médicos, o que,
convenhamos, é uma parcela
irrisória. Portanto, não há que
se falar em aumento do plano
de saúde dos usuários como
fator para a reposição dos
valores dos honorários médicos”, enfatizou Callegari.
Segundo a APM, foram entrevistados médicos
cadastrados no CFM que
atendem planos ou seguros de saúde particulares
e tenham trabalhado com,
no mínimo, três planos ou
seguros-saúde nos últimos
cinco anos.

Como parte da campanha pela valorização do
médico anestesista, lançada
pela Sociedade de Anestesiologia do Estado de São
Paulo (Saesp), os profissionais da especialidade interromperam atendimento
de procedimentos eletivos
no dia 21 de outubro. Para
o presidente da Saesp e 1º
secretário do CFM, Desiré Callegari, apesar de
os planos de saúde terem
aumentado cerca de 140%
nos últimos 11 anos, os
anestesistas receberam apenas 60% de aumento dos
repasses no período. “O dia
foi destinado para alertar
o descaso com os anestesistas”, disse Callegari. A
iniciativa teve a adesão de
3 mil profissionais em pelo
menos 23 cidades paulistas.
Na cidade de São Paulo,
cerca de 50 hospitais aderiram ao movimento.

Política e Saúde
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Residência médica

Marco regulatório está em discussão

Ensino: governo está discutindo processo de renovação e abertura

A

Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina (CFM) finalizou
em outubro uma série
de sugestões de ajuste
no marco regulatório da
residência médica brasileira. Entre elas, estão
a preservação do caráter
terminativo da Comissão
Nacional de Residência
Médica (CNRM), vinculada ao Ministério da
Educação (MEC), e a

participação majoritária
das entidades médicas
na CNRM.
No mesmo mês, o 1º
vice-presidente do CFM,
Carlos Vital Lima, participou de reunião na Secretaria de Ensino Superior do MEC para tratar
das alterações no marco.
Na oportunidade, representou o CFM também
como coordenador da
Comissão de Ensino Médico da entidade.

Cirurgia cardiovascular
Movimento por reajustes
mantém luta
Após uma série de negociações com vários níveis
de governos e reivindicações
das entidades representativas dos cirurgiões cardiovasculares, capitaneadas
pela Sociedade Brasileira
de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV), o Ministério
da Saúde anunciou a reestruturação da tabela de
procedimentos do Sistema
Único de Saúde (SUS). Alguns procedimentos foram
alterados em até 200%.
No entanto, representantes do segmento afirmam que os valores ainda
não cobrem a defasagem
percebida na tabela de
procedimentos do SUS.
“Consideramos que foi
um grande passo inicial,
com desejáveis desdobramentos no futuro, mesmo
reconhecendo que preci-

samos avançar”, diz nota
da Cooperativa dos Cirurgiões Cardiovasculares
de Goiás (Copaccardio).
“O CFM acredita que os
médicos precisam ter uma
remuneração justa para
empreender a medicina que
o Brasil necessita: pautada
nos princípios éticos e na
qualidade técnica”, declarou a conselheira federal
Cacilda Pedrosa.
Os reajustes concedidos para o pagamento
de serviços profissionais
abrangem 105 procedimentos das seguintes áreas:
pediatria, procedimentos
cardiovasculares, cirurgia
aorta, cirurgia valvar, cirurgia de revascularização
do miocárdio e implantes
de marca-passo – tanto
o convencional como o de
alto custo.

A proposta de alteração do marco regulatório está prevista para ser
apresentada a diretores
do ministério durante o
48º Congresso Brasileiro
de Educação Médica, a
ser realizado no período
de 27 a 30 de outubro,
em Goiânia (GO).
Atualmente, o governo discute a formulação
de uma proposta que
pode alterar aspectos
relacionados às avaliações nos processos de
renovação e abertura de
novos programas de residência médica.
Estudam-se também
modificações na atual
composição da Comissão Nacional de Residência Médica, responsável
por essas avaliações. O
tema recebe atenção
especial por parte do
CFM, por conta de possíveis repercussões que
mudanças neste marco
podem trazer para o
exercício e o ensino da
medicina no país.

Fim do sobreaviso de residentes
O plantão de sobreaviso
para médicos residentes está
proibido em todo o país. O
Conselho Federal de Medicina (CFM) é a favor da
determinação e participou
das discussões no âmbito da
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM),
firmando posição contrária
a essa rotineira distorção.
De acordo com a Resolução nº 4 da CNRM, “o
plantão presencial do médico residente sob supervisão
de preceptor capacitado é a
única modalidade de plantão reconhecida”. São consideradas irregulares outras
modalidades de plantão, incluindo os de sobreaviso (a
distância) – acompanhados
ou não por preceptores.
Para o CFM, a residência médica constitui modalidade de ensino caracterizada por treinamento em
serviço, sob a orientação de
profissionais médicos. Fica
caracterizada a exploração

de mão de obra do médico residente na medida em
que, na maioria absoluta
das vezes, é o residente,
sem supervisão, que atende os pacientes durante os
plantões de sobreaviso.
“O processo de atuação do residente em um
hospital tem a ver com
ensino e aprendizagem. Já
o papel médico tem a ver
com assistência. O residente também presta assistência, mas está voltado
para a aquisição do conhecimento em serviço, sob
supervisão de um preceptor”, explica o conselheiro
Mauro Ribeiro, representante do CFM na CNRM
e autor de um parecer antagônico à prática, aprovado pela CNRM, que
originou a Resolução nº 4
da Comissão Nacional de
Residência Médica – encontrável à página 843 do
Diário Oficial da União do
dia 14 de julho de 2010.

Poder disciplinador

STJ referenda posição de conselhos

Decisão: para o STJ, diretor médico está sujeito às diretrizes do Código de Ética Médica e a julgamento dos conselhos

O Superior Tribunal de
Justiça (STJ) reafirmou a
diretriz do novo Código de
Ética Médica (CFM) que
considera o médico responsável por suas ações
como cuidador e também
no exercício de atividades
de gestão, ensino e pesquisa. De acordo com o STJ,
os conselhos de medicina
têm a atribuição de julgar
a conduta ética de diretortécnico médico.

MEDICINA
CONSELHO
FEDERAL -- Jan
Dez./2009
MEDICINA
CONSELHO
FEDERAL
/2010
jornal
MEDICINA
- OUT/2010

A Segunda Turma do
STJ indeferiu, por maioria, o
pedido de um médico e diretor técnico de plano de saúde
para anular a punição éticodisciplinar que lhe foi aplicada
pelo Conselho Regional de
Medicina do Rio de Janeiro
(Cremerj). Para o Tribunal,
o conselho age corretamente ao aplicar penalidade ao
médico diretor-técnico por
violação a normas que regulamentam a profissão.

O acórdão exarado
explicita claramente: “É
inadmissível, sobretudo em
época de (re)valorização da
deontologia e dos valores
éticos dos profissionais dedicados à saúde, que médico, no exercício de atividade direta ou indiretamente
associada à Medicina, se
esconda por trás do biombo de pessoas jurídicas para
se furtar à disciplina desses
Conselhos”.
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D

CFM destaca
realizações

oze meses separam
o 1º de outubro de
2009 do 1º de outubro
de 2010. Este período
representa para o Conselho Federal de Medicina seu primeiro ano de
trabalho da atual gestão.
“O grupo de conselheiros, que responderá pelos rumos do CFM até
2014, mostrou que tem
disposição de atuar efetivamente pelo bom exercício da profissão e pela
defesa veemente da saúde brasileira”, afirmou o
presidente da entidade,
Roberto Luiz d’Avila.
Nesta edição, o jornal
Medicina apresenta uma
síntese das principais
realizações que marcaram o período. Mas
este é apenas o início de
uma jornada, conforme
expressam alguns dos
membros do plenário do
CFM, animados pelas
conquistas alcançadas e

motivados pelos novos
desafios que se impõem.
Um deles é a busca
de maior integração com
os próprios conselhos regionais de medicina. “O
CFM está sendo receptivo à contribuição de
outras entidades médicas nos assuntos de ordem técnica e política”,
pontua o 1º vice-presidente, Carlos Vital. Essa
união se pauta pela “ética, dignidade profissional
e melhor assistência aos
pacientes”, ressalta o 2º
vice-presidente, Aloísio
Tibiriçá.
Para o 3º vice-presidente, Emmanuel Fortes, as ações realizadas
nestes meses também
ressaltam o compromisso do CFM com a fiscalização e “promoção
de um controle efetivo
da segurança do trabalho médico, para benefício do profissional e do

Comemoração: conselheiros do CFM celebram os resultados positivos da primeira fase da atual gestão

paciente”. Tal preocupação se articula com a
esfera judicante.
“Com a digitalização
dos processos ético-profissionais daremos mais
segurança, dinamismo e
diminuiremos os custos”,
lembrou o corregedor
José Fernando Maia Vinagre. Além de reforçar
a conduta uniforme na
tramitação dos processos, defendeu o adjunto
da área, José Albertino
de Souza.
Mas houve também
investimento em conhecimento, outra vertente

Atuação política
• A Comissão de Assuntos Políticos (CAP) atuou
diretamente com os relatores dos projetos no
Congresso Nacional, sensibilizando os parlamentares sobre as posições do movimento médico.
Até outubro, o grupo teve 51 audiências com senadores e deputados.
• Foi editada pela CAP a Agenda Legislativa da Saúde Responsável de 2010, documento no qual foram
listados 95 projetos de interesse em tramitação.
• Comissão Nacional Pró-SUS realizou seu
trabalho em conjunto com a Comissão de Saúde Suplementar (Comsu), criada com a nova
gestão. Ambas têm articulado nacionalmente o
movimento médico em relação ao setor público e
aos planos de saúde.
• Nesta gestão, o acompanhamento das questões parlamentares também ganhou capilaridade
pelos estados, por meio de comissões específicas criadas pelos CRMs.
• A Comsu e a CAP acompanham de perto o
Projeto de Lei 6.964/10, que torna obrigatório o
reajuste anual e a existência de contratos entre
as operadoras e prestadores de serviços.
• Em momento histórico para o movimento médico, após sete anos de tramitação, a Câmara
dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta o exercício da medicina, definindo
os atos privativos dos médicos. O tema está na
pauta de votações do Senado.

importante para a entidade. “A contribuição ao
ensino e à pesquisa tem
crescido de modo consistente no CFM”, contou
o 2º secretário, Gerson
Zafalon Martins. Além da
divulgação especializada,
buscou-se maior inserção na mídia e a modernização da imagem institucional. “A logomarca
adotada é um grande
passo para a implantação
da Rede Nacional dos
Conselhos de Medicina”,
lembrou o 1º secretário
Desiré Callegari.
“Tantas mudanças só

foram possíveis pelo engajamento de cada conselheiro e da equipe de
funcionários”, ressaltou
d’Avila, que faz questão
de lembrar o apoio de
todos, especialmente da
área operacional do CFM
(ver textos sobre Tesouraria e Secretaria Geral
à pág. 8). “Aprendemos
muito com os exemplos
e, agora, o nosso desafio
é atingirmos um novo patamar fiéis à herança da
ética e da responsabilidade de outras gestões”,
finalizou o presidente da
entidade.

Pareceres e resoluções

• A articulação do CFM e de outras entidades
médicas junto ao governo logrou êxito. O Ministério da Saúde instalou comissão para estudar a
proposta de criação de carreiras para o Sistema
Único de Saúde (SUS), entre elas a do médico. O
conselho participa do grupo que deverá concluir
relatório até o fim do ano.
• O CFM manteve sua atuação no sentido de
buscar apoio dos políticos ao projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 29 – que define
os gastos em saúde e disciplina os investimentos
da União.
• O XII Encontro Nacional das Entidades Médicas (Enem) foi marcado pelo êxito. Cerca de 500
representantes da categoria participaram da
reunião, em Brasília, no fim de julho. O evento
foi precedido por encontros regionais (os PréEnems), com a participação da Comissão PróSUS, onde as propostas foram previamente debatidas, consolidando o espírito democrático no
movimento médico.
• Um dos resultados do XII Enem foi a divulgação do Manifesto dos Médicos à Nação,
entregue aos candidatos às eleições de 2010
e aos principais gestores e tomadores de decisão do país. O texto sintetiza as 115 propostas
constantes do relatório final do Enem e serve
como um alerta dos médicos à valorização da
assistência em saúde no país.

jornal MEDICINA - OUT/2010

• As normas voltadas ao exercício da medicina foram alvo
da nova gestão do CFM. Em 13 sessões plenárias, foram
aprovadas 22 resoluções e 39 pareceres e consultas, posteriormente publicados.
• Um destaque foi a Resolução CFM 1.939/10, que proíbe a participação do médico em promoções relacionadas
com o fornecimento de cupons, cartões de descontos. Para
a entidade, essa prática não pode acontecer por questões
relacionadas ao conflito de interesse e à proteção do sigilo
do paciente.
• O CFM também revogou algumas resoluções, como a
1.752/04 (que tratava do transplante de órgãos de anencéfalos). A justificativa teve por base as dificuldades de
aplicação dos critérios de avaliação de morte encefálica em
anencéfalos e a precariedade dos resultados obtidos com
esses procedimentos.
• Em parceria com o Conselho Federal de Odontologia (CFO),
a entidade estabeleceu critérios para a realização de cirurgias das áreas buco-maxilo-facial e crânio-maxilo-facial.
• A prática ortomolecular, as normas do tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, a cirurgia de transgenitalismo e o
visto provisório também constam dos temas abordados por
resoluções que, por suas particularidades, se destacaram
pela repercussão junto à sociedade e à categoria.
• O ato médico na perícia também foi destaque em parecer
do CFM. Para a entidade, o cidadão que solicitar benefício
junto ao INSS deverá ter os possíveis recursos relacionados
à perícia médica analisados exclusivamente por médicos.

INTEGRAÇÃO
GESTÃO 2009-2014
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FISCALIZAÇÃO
• O Departamento de Fiscalização (DFIS) do CFM promoveu
oito reuniões da comissão formada para atualizar o Manual de
Fiscalização dos Conselhos de Medicina.
• A ideia é detalhar, no manual, quais são as condições mínimas para a execução segura do ato médico em cada especialidade.
• Para uma das reuniões da comissão realizadas em Brasília
foram convidados representantes de todas as sociedades de especialidade, para manutenção de um canal de discussão.
• Em abril deste ano, o DFIS realizou o Fórum dos Departamentos
de Fiscalização dos Conselhos de Medicina, para o qual foram
convidados representantes de todos os conselhos regionais.

Integração e comunicação
• O CFM adotou uma política de integração com os CRMs. Essa
rotina abre espaço para discutir os problemas que afetam o trabalho da rede conselhal e encontrar, em conjunto, soluções e encaminhamentos.
• Novas frentes de relacionamento foram estabelecidas com
as entidades médicas nacionais: Associação Médica Brasileira
(AMB), Federação Nacional dos Médicos (Fenam), Associação
Nacional dos Médicos Residentes (ANMR) e Academia Nacional
de Medicina (ANM).
• A interação também foi trabalhada na comunicação. O I Fórum
de Comunicação Integrada dos Conselhos de Medicina, realizado em julho, reuniu diretores e assessores de Comunicação para
discutir a integração das áreas de comunicação das autarquias,
possibilidades de parcerias, ganhos institucionais e uso racional
de recursos.
• O conselho ganhou nova logomarca, cujo design foi fonte de
inspiração para uma proposta de símbolo que unifique a rede de
conselhos de medicina. Até o momento, a metade dos CRMs adotou a proposta como forma de apoio ao projeto de integração na
área de comunicação.
• As mudanças implementadas pela atual gestão do CFM chegaram também aos seus canais de diálogo com a sociedade. O Portal Médico e o jornal Medicina foram alvo de mudanças. Ambos
sofreram modificações em seus layouts para se tornarem mais
dinâmicos e atraentes aos leitores.

Código de Ética Médica
• A versão atualizada, revisada e ampliada do Código de Ética
Médica entrou em vigor no mês de abril, com ampla divulgação
nos meios de comunicação do país.
• O CFM imprimiu 350 mil exemplares do documento (em versão de bolso) para distribuição aos conselhos regionais. O novo
texto foi saudado como um instrumento que permitirá relações
mais igualitárias entre médicos e pacientes.
• Desde sua entrada em vigor, o jornal Medicina tem divulgado
matérias especiais sobre aspectos da nova norma. Destacando, entre outros, textos sobre terminalidade da vida, publicidade médica, responsabilidade profissional e caligrafia.
• Em setembro, foi lançado o livro A medicina para além
das normas: reflexões sobre o novo Código de Ética Médica, com tiragem de 15 mil exemplares. A obra reúne artigos
produzidos pelos membros da Comissão Nacional de Revisão
do Código.
• Comunicamos aos pesquisadores e demais interessados
que o texto pode ser encontrado nas bibliotecas de escolas de
medicina e entidades médicas.

• Foram realizadas 135 reuniões no âmbito das
comissões e câmaras técnicas do Conselho Federal de Medicina (média de 11,25 por mês).
• Ao todo, o CFM mantém ou participa de 22
comissões (internas e externas) e de 24 câmaras técnicas. Os grupos são temáticos e
compostos por conselheiros, pesquisadores
e representantes de entidades interessadas,
entre outros.
• O trabalho das câmaras e comissões consiste, entre outras ações, na resposta a dúvidas encaminhadas por conselhos e médicos de
todo o país, bem como na elaboração de novas
resoluções e revisão das já existentes.
• As comissões e câmaras técnicas também

analisam propostas de criação e extinção de
áreas de atuação e especialidades e contribuem
na discussão de projetos de lei em tramitação
no Congresso Nacional que têm relação direta
ou indireta com a medicina e a saúde.
• Além de manter as câmaras e comissões,
o CFM também promove debates amplos em
fóruns para os quais são convidados médicos,
profissionais de outras áreas e instituições que
têm interesse nos temas.
• Desde outubro de 2009 foram promovidos
vários fóruns. Entre os temas dos encontros
destacam-se as diretivas antecipadas de vontade, ensino médico, carreira de Estado, urgência e emergência, psiquiatria e cooperativismo.

Processos ético-profissionais
• Deram entrada no CFM (de outubro de 2009
a setembro de 2010) 634 recursos de processos éticos. No mesmo período, os conselheiros
julgaram 533 processos.
• A resolução do Código de Processo ÉticoProfissional (CPEP) passou por atualização. Uma
das mudanças estabelece que a revisão do processo disciplinar transitado em julgado será admitida quando forem apresentadas novas provas
que possam inocentar o médico condenado ou
por condenação baseada em falsa prova.

• Outro ajuste permitiu a liberação, ainda,
da prorrogação do prazo da interdição cautelar dos atuais seis meses, por igual período
e uma única vez. Ou seja, em situações que
a exigirem a medida poderá valer por até 12
meses.
• O CFM lançou uma versão de bolso com a
íntegra do Código de Ética Médica atualizado.
A entidade prepara livro contendo o Código
de Processo Ético-Profissional, que deverá
ser lançado brevemente.

Pesquisa, publicações e conhecimento

Educação médica

• Desde outubro de 2009 foram lançadas três
edições da Revista Bioética, mantendo sua
periodicidade quadrimestral. A tiragem foi elevada de 10 mil para 12 mil exemplares.
• A Revista Bioética passou a ser indexada
em novas bases de dados, dentre as quais a
do Centro Latino-Americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde (também
conhecido como Bireme), da Organização PanAmericana da Saúde.
• O conselho editorial da Revista Bioética foi
ampliado e passou a contar com especialistas
de outros países. O trabalho do grupo foi facilitado com a implantação do Sistema Eletrônico
de Editoração de Revistas (Seer).
• O Centro de Pesquisa e Documentação
(CPDOC) do CFM planejou a execução da Pesquisa Médica sobre Assistência Obstétrica na
Saúde Suplementar (ainda em andamento). A
pesquisa – promovida pela Comissão de Parto
Normal – quer conhecer a percepção dos médicos sobre o parto.
• O CPDOC também é o responsável pela organização do doutorado em Bioética, promovido
pelo CFM em convênio com a Universidade do
Porto, de Portugal. Em 2010, 54 doutorandos
concluíram os módulos presenciais e agora trabalham na elaboração de artigos, pré-requisito
para a defesa da tese. O centro já prepara o processo seletivo para a próxima turma.

• Para permitir aos médicos acesso a conteúdo científico de forma gratuita e dinâmica, o CFM investe anualmente em projetos
do Programa Nacional de Educação Médica
Continuada.
• Um termo assinado com o Ministério da
Educação (MEC) possibilitou ao CFM emitir
opinião sobre o funcionamento e a qualidade
das escolas médicas. É o primeiro passo para
o fim da abertura indiscriminada de escolas
médicas sem qualidade.
• Os conselhos federal e regionais de medicina reforçaram a defesa da avaliação dos
estudantes durante o processo de formação.
A rede de conselhos também se posicionou
contrária a um exame somente no fim do
curso. O entendimento foi firmado durante o
II Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina do ano de 2010 (ENCM), em setembro.
• O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirmou
que a revalidação automática de diplomas expedidos por entidades estrangeiras de ensino
não configura direito adquirido. A decisão é
uma vitória para o movimento médico.
• O CFM declarou – em agosto – apoio à paralisação nacional dos médicos residentes.
Depois de um mês de mobilização, o movimento obteve 22% de reajuste e garantia do
governo federal de negociação das demais
reivindicações em um grupo interministerial.

jornal MEDICINA - OUT/2010
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Recursos garantem projetos de educação e fiscalização
CFM possibilitou projetos de
aperfeiçoamento profissional e
monitoramento das condições de trabalho

N

os últimos 12 meses,
o Conselho Federal de Medicina (CFM)
manteve seu compromisso com a categoria
que representa e investiu
em importantes ações
que trazem benefícios ao
exercício profissional.
As ações focadas na
educação continuada e
na fiscalização tiveram
como parceiros os conselhos regionais de medicina
(CRMs). Cursos de aperfeiçoamento e diligências
em estabelecimentos de
saúde – para coibir abusos
contra médicos e pacientes – foram realizados no
período graças ao apoio
da entidade.
Mas a preocupação
do CFM não se limitou a
esses temas. Por meio de
sua Tesouraria, buscou
garantir racionalidade na
aplicação dos recursos
com a implementação de
uma medida que disciplinou os procedimentos

para o auxílio financeiro
aos conselhos regionais.
Pretende-se, com isso,
valorizar as aplicações em
objetivos comuns.
Pela regra, o apoio
passou a ser destinado
à cobertura de despesas
correntes e a investimento
na estrutura de trabalho
das entidades parceiras.
Os cálculos indicam que o
conselho federal transfere
anualmente aos conselhos regionais, mediante
apresentação de projeto,
25% da cota-parte recebida das anuidades e taxas. A meta é promover
maior equilíbrio entre as
entidades, que precisam
atuar de modo integrado
e ter condições de levar
adiante suas atribuições
legais. “Os conselhos devem atuar como um sistema. Todas as entidades devem ter condições
de executar seu trabalho
de modo satisfatório”,
diz o 1º tesoureiro do
CFM, José Hiran da Silva Gallo.

Entrevista

Critérios: tesoureiros Hiran Gallo e Frederico Melo (à esquerda) buscam aplicar com rigor os valores pagos

Projetos – Com a
participação do CFM, foi
possível a execução – em
nível regional – de ações
vinculadas aos Projetos
de Educação Médica
Continuada e de Fiscalização. A primeira busca
a promoção da reciclagem e do aprimoramento
das habilidades médicas.
A segunda serve de suporte ao monitoramento
do exercício profissional.
Este processo integra um
trâmite permanente junto
às instituições de serviços de saúde (públicas e
privadas) para que ofereçam condições dignas
de trabalho aos médicos
brasileiros. “São preocu-

pações fundamentais do
conselho: oferecer condições de aperfeiçoamento
técnico ao profissional,
garantindo-lhe condições
de trabalho apropriadas,
e fiscalizar as condutas”,
ressalta o 2º tesoureiro do
CFM, Frederico Henrique de Melo.
Todo este labor, consolidado ao longo dos
anos, só tornou-se possível por conta da contribuição dos próprios médicos. As anuidades pagas
garantem a existência dos
conselhos de medicina e
a manutenção de atividades e projetos específicos,
indicados anualmente na
previsão orçamentária do

conselho federal.
Além dos projetos realizados com os conselhos
regionais, há outras atividades desempenhadas
diretamente pelo CFM,
como as que ocorrem no
âmbito de suas comissões e câmaras técnicas
– estruturas internas que
atuam no processo de
formulação das normas
técnico-científicas e éticas
implicadas no desenvolvimento da medicina. “Esses trabalhos demandam
conhecimento atualizado
das especialidades médicas e, para que cheguem
a bons resultados, exigem
investimentos contínuos”,
afirma Hiran Gallo.

Henrique Batista

“O CFM tem se mostrado bastante atuante nesta gestão”
A Secretaria Geral é uma das áreas-chave do Conselho
Federal de Medicina (CFM). Sua estrutura, composta
por 18 funcionários, ajuda a tornar realidade os projetos e
ações orquestrados na Presidência, nas outras diretorias
e nas comissões e câmaras técnicas. Boa parte do êxito
desta primeira etapa da gestão 2009-2014 deve-se a sua
capacidade de criar condições para que as metas fossem
superadas. O jornal Medicina conversa com o conselheiro
Henrique Batista, responsável pelo setor, sobre a avaliação
dos primeiros 12 meses de muito trabalho.
Jornal Medicina – Nestes
12 meses de gestão, qual é a
sua avaliação dos progressos na área administrativa?
Henrique Batista – A Secretaria Geral é a instância da estrutura funcional
que dá sustentação a todas
as gestões políticas e administrativas da instituição,
consubstanciada nas suas

prerrogativas legais. Nesse sentido, temos buscado
aprimorar nossas atividades
por meio da atualização de
instruções internas e outras
normas administrativas..
JM – Que ação da nova diretoria o senhor destacaria?
HB – O CFM tem se mostrado bastante atuante nes-

ta gestão. Além de ter mantido os projetos das gestões
anteriores, o grupo iniciou
novas propostas de trabalho, para responder às dificuldades e demandas dos
CRMs.
JM – Como os encontros
com os CRMs têm contribuído neste processo?
HB – Essa iniciativa da
atual diretoria do CFM tem
se constituído fator fundamental para a construção de
uma política do movimento
médico no âmbito dos conselhos, mediante um modelo
uniforme de atividades que
expressem as demandas
dos conselhos regionais. Os
encontros da diretoria do

jornal MEDICINA - OUT/2010

CFM com os CRMs têm
trazido inovadora visão de
estratégia de trabalho, uma
vez que o objetivo principal
da diretoria é ouvir e compreender as reivindicações
e as críticas construtivas,
sempre pautando temas de
grande importância para o
movimento médico.
JM – Quais são os resultados gerados?
HB – Estamos elaborando
uma política de trabalho nos
campos administrativos, nas
ações judicantes, nas atividades fiscalizatórias e no
âmbito da articulação política que interessam ao exercício profissional do médico e à sociedade como um

todo. Esse modelo contribui
para uma prática médica de
alto nível científico e ético.
JM – Qual é o principal
projeto para 2011?
HB – Nossa proposta é trabalhar pela construção de
um modelo de atividades
administrativas que fortaleça o intercâmbio do CFM
com os regionais nesta área.
Para materializar esse projeto, temos trabalhado na
revisão do Manual de Procedimentos Administrativos, que proporcionará
uniformidade nas normas
administrativas, fortalecendo a rede de integração do
CFM com os conselhos regionais.
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Órteses e próteses

Aprovada regra que disciplina prescrição
Com a norma, os médicos não poderão
recomendar a compra de material
implantável e afins em função da marca

O

CFM aprovou em
outubro resolução
que veda aos médicos
a indicação expressa de
marca comercial quando
da requisição de órteses,
próteses e materiais implantáveis em benefício
de pacientes. De acordo
com a norma, cabe ao
médico determinar as
características dos produtos, mas as opções
devem ser justificadas
clinicamente.
“O objetivo do conselho é reduzir conflitos
entre médicos e planos
de saúde, e também
com instituições públicas, quando da indicação
de uso desses materiais.
Outro princípio é evitar
que médicos requisitem
produtos de determinadas marcas em troca
dos benefícios eventual-

mente oferecidos por
fabricantes. E também
queremos impedir que
imposições
mercantis
de alguns planos prejudiquem o desempenho
dos médicos e a saúde
dos pacientes”, explica o
conselheiro Antônio Pinheiro, coordenador da
comissão que elaborou a
resolução.
As autorizações e
as negativas de fornecimento do material requisitado deverão ser acompanhadas do parecer de
um médico, identificado
por nome e número de
inscrição profissional no
CRM – tanto em operadoras de planos de saúde
quanto em instituições
públicas.
Quando julgar inadequado ou deficiente
o material implantável

Norma: opções para escolha dos produtos devem ter critérios clínicos

ou o instrumental oferecido, o médico requisitante poderá recusá-lo
e indicar à operadora ou
instituição pública pelo
menos três marcas, se

Pareceres de oftalmologia

Sete textos são aprovados pelo plenário
O Conselho Federal de
Medicina (CFM), na sessão plenária realizada em
Salvador nos dias 29 e 30
de setembro, aprovou, dentre outros, sete pareceres e
consultas elaboradas pelos
componentes da Câmara
Técnica de Oftalmologia,
coordenada pelo conselheiro federal José Fernando
Vinagre.
O primeiro tratou da
exigência de exame oftalmológico para liberação de
porte de arma. Concluiu-se
que “a sua obrigatoriedade depende de regulamentação legal, que não é de
competência dos conselhos
de medicina”.

Também foi aprovado
parecer em resposta à consulta sobre o valor dióptrico
mínimo para a correção de
hipermetropia com Eximer
Laser. A conclusão, segundo o parecer, foi de que a
referência não deve ser absoluta, mas sim clínica.
Outra orientação discutida foi a de o CFM reconhecer, como usual na prática médico-oftalmológica, o
procedimento da facectomia
com implante de lente intraocular para correção de erro
refrativo. O parecer informa
que ainda se encontra em vigor resolução aprovada pelo
CFM considerando como
usual o “tratamento de altas

ametropias e paciente afácico, com implantes de lentes
de câmara anterior de suporte iriano”.
As demais consultas
trataram sobre as subespecialidades de Oftalmologia;
a permissão para realização
do procedimento de crosslinking para ceratocone; a
definição de competência
do médico na interpretação
dos resultados de exame de
campimetria e, por último,
o parecer que autoriza a
utilização de anéis corneanos intraestromais para tratamento de ceratocone. A
íntegra dos pareceres está
disponível no Portal Médico (www.cfm.org.br).

Doutorado em bioética - 30 de novembro é a data prevista para a divulgação da lista de selecionados
da 4ª Turma de Doutorado em Bioética. O resultado será publicado no hotsite www.medico.cfm.org.br/bioetica.
O curso, em parceria com a Universidade do Porto, permite a realização do programa de intercâmbio de
doutorado técnico e científico em bioética. Os trabalhos dos candidatos estão sendo avaliados por uma
comissão julgadora.
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possível de diferentes fabricantes – os produtos
devem ser considerados
regulares pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e

correspondentes às características previamente especificadas.
A recusa deve ser
documentada e, se o
motivo for deficiência
ou defeito material, os
documentos devem ser
encaminhados pelo médico ou diretor técnico
da instituição hospitalar
à Anvisa, diretamente
ou por meio da Câmara
Técnica de Implantes da
Associação Médica Brasileira (AMB).
Caso persista a divergência entre o médico requisitante e a
operadora do plano de
saúde (ou a instituição
pública), se deverá, de
comum acordo, escolher
um árbitro para decidir o
caso – médico especialista na área, remunerado pelo trabalho. A decisão deverá ser tomada
em até cinco dias úteis,
a contar da data de conhecimento da questão
pelo árbitro.

Parabólica da saúde
ANMR – Médicos residentes elegeram, nos dias
24 e 25 de setembro, durante o 44º Congresso
Nacional da categoria, em Porto Alegre, a nova
diretoria da Associação Nacional dos Médicos
Residentes (ANMR). Para o presidente recémempossado, Víctor Fernandes Lima, de Minas
Gerais, o encontro consolidou a integração nacional do movimento. “A greve nos fortaleceu como
movimento unido no país, e pela primeira vez temos um canal de diálogo permanente aberto com
o governo federal”, avaliou. A diretoria da ANMR
é composta pelos seguintes integrantes: Beatriz
Costa (RJ), vice-presidente; Natan Katz (RS), secretário-geral; Cássio Borges (DF), 2º secretário;
Lorena Cordeiro (AM), 1ª tesoureira; Ana Cecília
Gondim (CE), 2ª tesoureira; e Alexandre Chang
(SP), diretor de Comunicação.
Anencéfalos – A autonomia da mulher na antecipação terapêutica do parto nos casos de anencefalia foi tema de fórum entre profissionais da
Medicina e do Direito, realizado na sede do Conselho Federal de Medicina (CFM), em Brasília. Os
participantes aprovaram a proposta de lançar um
abaixo-assinado em defesa da votação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) nº 54 no STF. A meta é obter um milhão
de assinaturas.
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Células-tronco

Câmara alerta
contra mau uso
A

Câmara Técnica sobre Produtos e Técnicas em Procedimentos
Estéticos do Conselho
Federal de Medicina divulgou, em outubro, advertência sobre a oferta de
uso (e o eventual uso) de
células-tronco em procedimentos estéticos. Seus
membros consideram que
o tema tem provocado
equívocos.
Segundo os especialistas que compõem a câmara, no campo da estética muitos dos procedimentos anunciados como
sendo baseados no uso de
células-tronco consistem
na aplicação de enxerto
de gordura lipoaspirada,
supostamente “enriquecida” com uma porção de
células-tronco.
“Este método tem sido
apresentado em eventos
de cirurgia plástica, mas
não há consenso sobre
sua validade. Trata-se

de variação do conhecido
enxerto de gordura, praticado há 20 anos, e não há
dados consistentes sobre
a existência de célulastronco no material”, diz
o alerta.
De acordo com o coordenador da câmara
técnica, conselheiro Antônio Pinheiro, não há
respaldo científico sobre
a efetividade e segurança
do uso clínico dessas células. “O CFM considera
experimentais terapêuticas que estejam passando por qualquer das fases de pesquisa previstas
nas normas do Conselho
Nacional de Ética em
Pesquisa (Conep). Além
disso, o uso de célulastronco é condicionado ao
cumprimento de normas
bioéticas mínimas e, por
conseguinte, os procedimentos dependem de
aprovação por comitês
de ética”, afirma.

Cientificidade: especialistas do CFM apontam falta de consenso sobre validade do uso clínico dessas células

Para a câmara, é preciso aguardar a conclusão de estudos clínicos
conduzidos por pesquisadores que observam
normas éticas e científicas específicas. “O potencial terapêutico e as
perspectivas do uso das
células-tronco adiposas
são promissores, mas não
devemos esquecer que a
experimentação animal
e o uso de métodos de
imagem in vivo são essenciais para a segurança
e a eficácia desses procedimentos”, explica Lydia
Mazako Ferreira.

Saúde mental

Diretor do CFM critica a política pública
A Reforma Psiquiátrica
deixou a população órfã de
um atendimento de qualidade. Esta é a avaliação do
3º vice-presidente do CFM,
Emmanuel Fortes, sobre as
medidas promovidas pelo
Ministério da Saúde desde
2001. Em seu entender, o
ato contém equívocos que
têm prejudicado a população, principalmente aqueles
que precisam de tratamentos psiquiátricos, inclusive
as internações hospitalares
especializadas: “O ministério destruiu tudo o que a Lei
10.216/01 preconizou para a
assistência psiquiátrica”.
A Reforma Psiquiátrica do Ministério da Saúde
eliminou gradualmente os
hospitais psiquiátricos e implementou uma rede substitutiva – com a criação de
Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e de residências terapêuticas. Contudo,

mesmo contratando leitos
psiquiátricos em hospitais
gerais, não são capazes de
substituir o leito psiquiátrico especializado. Para Fortes, as leis brasileiras não
foram respeitadas. “As portarias ministeriais são nocivas ao trabalho do médico
e à qualidade da assistência.
A política pública de saúde
mental apresenta absurda
incongruência entre as portarias ministeriais, que dão
forma à assistência, e o que
determina a Lei 10.216/01”.
O tema foi abordado durante sessão plenária do CFM,
em outubro.
Fortes, também coordenador da Câmara Técnica
de Psiquiatria, enfatiza que
a atividade na saúde mental deve ser coordenada
por um profissional médico
tanto nas instâncias centrais como nas regionais e
locais. Para ele, só assim

a segurança da assistência
das pessoas portadoras de
doença mental poderá ser
preservada. E conclama os
médicos a assumirem suas
competências e responsabilidades “É preciso reagir. A
medicina detém a autoridade para as prescrições e demais demandas e o médico
precisa assumir seu papel
legítimo dentro desta estrutura”, concluiu.
A crítica também foi reforçada por outras entidades da área. O presidente
da Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP), João Alberto Carvalho, acrescentou que, com o pretexto de
“humanizar” o atendimento,
“a Reforma Psiquiátrica, na
verdade, produziu desassistência e caminha para a
construção de um sistema
que será incapaz de oferecer
atendimento médico de qualidade à população”.
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Medicina paliativa

Área de atuação é criada
A Comissão Mista
de Especialidades (CME)
emitiu parecer favorável à
criação da área de atuação
em Medicina Paliativa, em
reunião realizada em 23 de
setembro, no CFM. A área
tem interface com as especialidades de Clínica Médica, Cancerologia, Geriatria
e Gerontologia, Medicina
de Família e Comunidade e
Pediatria.
“Agora, a Associação
Médica Brasileira indicará
se mais alguma especialidade tem interface com a área.
Feito isso, a Comissão Nacional de Residência Médica
definirá os detalhes dos programas de residência e cen-

tros de formação”, explicou
o conselheiro federal suplente
Aldemir Soares, secretáriogeral da AMB e representante da entidade na CME.
Ao fim do processo, a
proposta de criação da área
de atuação é levada ao plenário do CFM, para votação. “A Medicina Paliativa
promove qualidade de vida
aos pacientes acometidos
de doenças graves. Ela lida
com o controle de sintomas
diversos, entre os quais estão os físicos e emocionais”,
explica a médica Cláudia
Burlá, membro da Câmara
Técnica sobre Terminalidade da Vida e Cuidados
Paliativos do CFM.

Reação do CFM

Criticado prazo para atendimento
A normativa da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) que
estabeleceu prazos máximos de atendimento aos
clientes de planos de saúde
foi duramente criticada pelo
plenário do Conselho Federal de Medicina (CFM),
durante reunião de outubro.
De acordo com as regras, as
operadoras têm de três a 21
dias, dependendo da especialidade, para providenciar
resposta à demanda gerada
pelos segurados.
Para o plenário do
CFM, a medida representa
uma afronta aos profissionais. “É uma interferência
direta ao trabalho do médico. A ANS não tem compe-

tência para estabelecer regras desse tipo”, apontou o
conselheiro federal Cláudio
Balduino Franzen.
Segundo Franzen, a decisão da ANS desconsidera
questões importantes e que
têm sido questionadas pelos
médicos, como o déficit nos
horários. Ele explicou, por
exemplo, que a baixa remuneração das operadoras fez
com que muitos profissionais
se descredenciassem, o que
gerou aumento de demanda
para os que permaneceram.
Outro ponto lembrado é a
prerrogativa do médico de
definir seu cronograma de
trabalho em função de sua
avaliação de diagnóstico e
riscos.

integração
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Direito Médico

Inscrições para congresso abertas até novembro

Interlocução: organizadoresdo evento querem aprofundar debates sobre temas comuns às duas áreas

A

s responsabilidades
(civil e penal) do médico, os danos (moral e
material) ao paciente e a
constitucionalidade dos
tratamentos compulsórios são alguns dos temas que serão debatidos
em Brasília nos dias 2 e 3
de dezembro, durante o

I Congresso Brasileiro de
Direito Médico, organizado pelo Conselho Federal
de Medicina (CFM). As
inscrições podem ser feitas pelo endereço http://
www.medico.cfm.org.br/
direitomedico. No mesmo
site estarão disponíveis
maiores detalhes sobre a

organização do encontro.
O objetivo é promover uma discussão sobre a prática médica na
atualidade, vinculando-a
a problemas inerentes,
como, por exemplo, os relacionados ao erro médico
sem culpa: o “mau resultado”. “Este encontro

também estimulará o estreitamento das relações
entre os formadores dos
médicos e profissionais do
Direito. Os princípios das
duas profissões são muito
próximos”, afirma Carlos
Vital, 1º vice-presidente
do CFM.
Os painéis e conferências do encontro abordarão, além dos temas
indicados, a relação entre
a medicina e o Código de
Defesa do Consumidor, a
responsabilidade médica
solidária, a integração das
resoluções do CFM aos
tipos penais e o consentimento livre e esclarecido.
O desembargador Miguel
Kfouri Neto, do Tribunal
de Justiça do Paraná, coordenará o painel “Os limites da responsabilidade
médica: como os juízes

fazem contas, calculam
danos e antecipam tutelas”. Em seu entendimento, os médicos estão
sujeitos a fatos aleatórios
imprevisíveis e precisam
ficar atentos a essas condições.
Segundo Kfouri, que
participou da Comissão
Nacional de Revisão do
Código de Ética Médica,
“é chegada a hora de se
ampliar essa discussão,
por meio do diálogo constante entre profissionais
da Medicina, do Direito,
administradores de hospitais, planos de saúde,
clínicas, laboratórios e entidades governamentais
que atuam na área da saúde”. Além deles, outros
expoentes da Medicina e
do Direito já confirmaram
presença no congresso.

Visitas aos CRMs

Segurança na internet

Governador alagoano recebe relatório

Médicos devem ter atenção ao divulgar dados

Os presidentes do CFM,
Roberto Luiz d’Avila, e do
Regional de Alagoas (Cremal), Emmanuel Fortes Cavalcanti, entregaram relatório sobre a situação da assistência à saúde em Alagoas
ao governador em exercício
do estado, José Wanderley
Neto. A audiência marcou a
programação da visita realizada pela diretoria do CFM
ao CRM alagoano.
Na ocasião, o presidente do CFM pediu ao
governador apoio para as
causas da categoria: aprovação do projeto de lei do
ato médico, regulamentação
da Emenda 29 e carreira de
Estado para o médico, além
da implantação do Plano de
Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) dos médicos.

De acordo com Emmanuel Fortes, também 3º vice-presidente do CFM: “A
questão da saúde em Alagoas é muito delicada. Por
isso, cumprimos o nosso
papel de informar ao Estado as suas necessidades”.
O governador apoiou a
iniciativa e se comprometeu a avaliar o relatório e
sanar as falhas apontadas.
O compromisso foi mais
um passo na integração
do conselho federal com os
CRMs.
Até outubro, foram
visitados 24 conselhos regionais. Para novembro,
está previsto encontro com
o CRM da Paraíba. Na
sequência, devem acontecer
reuniões com os CRMs do
Ceará e Amapá.

Responsabilidade: governador recebe relatório de conselheiros

O Conselho Federal
de Medicina (CFM) alerta
sobre páginas eletrônicas
que solicitam dados de profissionais médicos com um
discurso de valorização e
mobilização social da classe.
Para a entidade, os profissionais correm riscos ao fornecer dados e informações em
sites e redes sociais sem uma
rigorosa verificação de suas
finalidades e responsáveis.
O tema foi discutido em reunião do plenário em 29/9.

Páginas eletrônicas denunciadas ao CFM apresentam propagandas falsas
e sugerem a negociação de
dados com objetivo de lucro.
Segundo o Setor de Informática da entidade, alguns sites
são duvidosos por afirmarem
ter dados dos 364 mil cadastrados na rede de conselhos.
Com este subterfúgio, induzem o médico ao equívoco
de prestar informação a uma
fonte desconhecida, que
pode utilizá-la para fins des-

conhecidos e até ilícitos.
O profissional ainda
precisa ficar atento ao artigo 111 do Código de Ética,
que veda sua participação
na divulgação de assuntos
médicos, em qualquer meio
de comunicação de massa.
Isso pode ocorrer apenas
em caráter exclusivo de esclarecimento e de educação
da sociedade. O descumprimento da norma pode abrir
espaço para processos éticoprofissionais.

Giro médico
Fórum sobre crack – O Conselho Federal de Medicina (CFM) promove no dia
25 de novembro, no auditório da entidade,
em Brasília (DF), o I Fórum Nacional sobre
Aspectos Médicos e Sociais Relacionados
ao Uso de Crack. Entre os temas previstos
estão a epidemiologia do uso de drogas,
abordagens clínicas, dilemas éticos e clínicos da assistência, acolhimento, medicina
e interdisciplinaridade, aspectos institucionais e sociais, aspectos jurídicos, papel institucional do Estado, proposta do Ministério da Educação (MEC) para combate ao
crack no educacional e visão da sociedade.
Estão previstas as participações de representantes de importantes entidades e especialistas que trabalham com o assunto.
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Hospitalistas – O presidente do CFM
participará, no dia 12 de novembro, em Florianópolis (SC), da sessão de abertura do I
Congresso da Sociedade Pan-Americana
de Hospitalistas. O evento, realizado no
período de 12 a 15 de novembro de 2010,
assinala a volta da Medicina Hospitalar no
cenário científico brasileiro e internacional
em 2010. Entre os principais temas previstos na programação estão: ABC do modelo de medicina hospitalar, resgate e promoção do valor do generalista no hospital,
clínica hospitalar, perioperatório, qualidade
assistencial, ênfase na promoção da qualidade da assistência médica e do trabalho
em equipe, entre outros. Maiores informações: www.pasha2010.com.
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Hospital Pedro II

Conselhos elogiam revitalização da unidade de PE

Suporte: com nova estrutura, comunidade será melhor atendida

O

s conselhos federal
e regional de medicina de Pernambuco
(Cremepe) comemoram
a entrega das obras do
Hospital Pedro II, em
Recife (PE). A obra,
concluída em agosto,
permitirá que a unidade centenária conte até

o fim do ano com uma
Unidade Geral de Transplante capaz de realizar
procedimentos desse tipo
em coração, rins, pâncreas, córnea, medula óssea
e fígado.
O Hospital Pedro II
também terá uma unidade de cuidados paliati-

vos, além de setores dedicados à clínica médica
e à oncologia, e UTIs clínicas cardíaca e de neurocirurgia. As mudanças
coroam um processo de
recuperação do estabelecimento, que passou
28 anos desativado. As
novas áreas, que trarão
mais qualidade ao atendimento oferecido aos
pernambucanos, foram
implementadas após a
revitalização das instalações, que respeitou as
características originais
do prédio.
O 1º vice-presidente
do CFM, Carlos Vital
Corrêa Lima (representante de Pernambuco
na entidade), destaca a
importância da iniciati-

va: “A revitalização do
Pedro II é um feito de
preservação patrimonial
indispensável à memória histórica da medicina
brasileira e constitui obra
assistencial dotada de
moderno acervo tecnológico e voltada, exclusivamente, àqueles pacientes
que dependem do acesso
aos serviços médicos no
âmbito do SUS”.
Todo o trabalho de
recuperação durou três
anos, tendo início em
2007 graças ao empenho
e articulação do Instituto
de Medicina Integral Professor Fernando Figueira
(IMIP). O resultado positivo trouxe ganhos para
Pernambuco, que passou
a contar, com a entrada

em funcionamento do
Pedro II, com uma instituição considerada referência hospitalar e acadêmica no estado.
Para o presidente do
Cremepe, André Longo
(conselheiro suplente no
CFM), “o Hospital Pedro
II é patrimônio da medicina pernambucana, tendo
sido pioneiro no NorteNordeste em vários procedimentos, entre eles a
cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea”.
Em sua opinião, agora
ressurge como centro
de alta complexidade,
equipado com a mais alta
tecnologia e o mais importante: “100% voltado
à assistência dos pacientes do SUS.”

Personagem médico

“Quando trabalhamos com saúde indígena percebemos
que podemos fazer a diferença”
O carioca Altamiro Vilhena, 41 anos, se define
como um contador de histórias. E, podem ter certeza, elas não faltam em seu
repertório. Afinal, não é
qualquer um que abandona
a vida urbana do Sudeste,
após 12 anos de formado
pela Universidade Federal
Fluminense, para se embrenhar pela Amazônia. No
currículo, havia a experiência de pediatra concursado
da prefeitura de São José
dos Campos e de Jacareí
(SP), e o sonho de fazer algo
diferente. Mas quem pensa
que essa mudança é uma
negação da modernidade,
se engana. Está lá, tudo
registrado num blog (uma
das mais recorrentes facetas
da internet), onde ele conta em primeira pessoa suas
aventuras e desventuras. As
histórias podem ser lidas em
http://impressoesamazonicas.wordpress.com.
Por conta dessa atividade incomum conheceu a
atual esposa, nutricionista
que também trabalha com

saúde indígena. Adicionalmente, suas atividades na
Amazônia lhe proporcionaram o emocionante fato familiar da adoção de seu terceiro
filho, índio da etnia Kanamari, do Vale do Javari.
Atualmente,
Vilhena
está em Boa Vista (RR), onde
há dois anos e dois meses é
médico do Distrito Sanitário
Especial Indígena Leste de
Roraima. Sob seus cuidados estão os moradores das
aldeias do trecho compreendido entre os municípios
de Uiramutã até Caroebe.
Antes de Boa Vista, trabalhou em Benjamin Constant
(AM) e em Redenção (PA).
Para levar assistência
aos indígenas, mergulhou de
cabeça na cultura dos povos
da floresta. Preocupado em
criar um canal de diálogo
com seus pacientes, aprendeu a língua Caiapó. A peripécia fez com que abrisse
mão do tradutor durante as
consultas.
Vilhena relata que o
contato com os índios lhe
despertou muita curiosidade

e o levou a mudar a forma
de ver esses povos à medida
que desenvolvia seu trabalho. No início, fez parceria
com o pajé para ganhar a
confiança da comunidade.
“Temos nossas crenças, que
são muito fortes entre os povos. Isso tem influência na
relação médico-paciente”.
Seu blog – alimentado
com dedicação e regularidade – tem cerca de 200 acessos
diários (um marco, considerando que não há estratégia
de divulgação). “Quando
cheguei era tudo tão diferente. Mandei e-mails para
amigos e familiares falando
das minhas impressões sobre
a Amazônia e conquistei,
sem planejar, meus primeiros
leitores. Eram 20 pessoas, a
princípio”.
A empatia pelas experiências de Altamiro Vilhena
se ampliou e outros começaram a se interessar por
sua trajetória. Atualmente,
quase 600 destinatários recebem seus e-mails com os
relatos, incluindo pessoas de
outros países.

Vilhena atende pacientes na aldeia Kokraimoro, em São Félix do
Xingu, às margens do rio Xingu

Você pode colaborar com nossa coluna. Mande suas sugestões de personagens para o e-mail imprensa@portalmedico.org.br
Procuramos médicos que queiram dividir suas histórias com os colegas de todo o país
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