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Conselheiros efetivos

Conselheiros suplentes

Conselho editorial

CFM: fundamental para o Brasil
Nos últimos anos, o 

Conselho Federal de Medi-
cina se tornou uma das prin-
cipais fontes de informação 
sobre temas relacionados 
à saúde. Vários órgãos pú-
blicos, como o Tribunal de 
Contas da União, o Ministé-
rio Público e a Câmara dos 
Deputados, têm solicitado 
acesso aos relatórios de � s-
calização e levantamentos 
empreendidos pela autar-
quia. Isso con� rma o reco-
nhecimento da qualidade dos 
dados apurados para fazer 
o exato diagnóstico dos pro-
blemas da saúde no Brasil.

Por exemplo, o estudo 
feito sobre a lista de espera 
para procedimentos cirúrgi-
cos eletivos, que apontou a 
existência de mais de 1 mi-
lhão de pedidos represados 
em estados e municípios, é, 
até hoje, o único trabalho 
que dá uma pálida dimensão 
da caixa-preta da assistência 
para doenças de média e alta 
complexidade. Além desse 
trabalho, há inúmeros outros 
que o CFM, com o apoio 
dos CRMs, realizou.

Um deles foi o levanta-
mento que aponta as defa-
sagens e inconsistências da 
Tabela SUS, padrão de refe-
rência para pagamento dos 

serviços prestados por esta-
belecimentos conveniados e 
� lantrópicos que atendem a 
rede pública de saúde. A aná-
lise levou em consideração a 
perda acumulada no período 
de 2008 a 2014 em mais de 
1.500 procedimentos hospita-
lares. Desde então, não houve 
outro esforço que desse conta 
desse problema ou que conso-
lidasse informações para que 
fosse feito seu diagnóstico.

Assim, justi� ca-se o 
convite da Comissão de Se-
guridade Social e Família 
(CSSF), da Câmara dos 
Deputados, para que o CFM 
se junte ao grupo de entida-
des e especialistas que se de-
bruçarão sobre o assunto nos 
próximos meses, em busca de 
alternativas para recuperar 
as perdas e tornar a Tabela 
SUS um instrumento atuali-
zado e moderno.

Diante da defasagem de 
procedimentos que constam 
do rol, alguns com um dé-
� cit superior a 1000%, as 
instituições � lantrópicas e 
particulares têm limitado sua 
relação com o Sistema Único 
de Saúde. 

Espera-se que o grupo 
coordenado pelo deputado 
federal Luiz Antonio Teixeira 
Júnior (PP-RJ) consiga apre-

sentar uma proposta factível 
após as seis reuniões agen-
dadas. Nos encontros, em 
que se buscarão identi� car os 
gargalos do atendimento e es-
tabelecer as prioridades den-
tro do rol de procedimentos 
médico-hospitalares dentre 
outras metas, o CFM esta-
rá presente, por meio de seus 
conselheiros e técnicos, ofere-
cendo sua expertise.

Vale destacar que na 
nova versão do Código de 
Ética Médica (CEM), em 
vigor desde 30 de abril, o 
empenho por melhores con-
dições de trabalho e de aten-
dimento, na perspectiva de 
assegurar o ético exercício 
da pro� ssão, está previsto. 
Assim, ao participar des-
se trabalho na Câmara dos 
Deputados e produzir dados 
demandados por órgãos de 
controle e avaliação, o CFM 
apenas cumpre sua missão 
em benefício do País.

São ações desse tipo que 
ajudam no fortalecimento da 
medicina, asseguram direi-
tos de pacientes e familiares 
e protegem os médicos dos 
abusos praticados por gesto-
res, em todas as instâncias. 

Editorial

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

       Cartas*                       Comentários podem ser enviados para imprensa@portalmedico.org.br
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Adriana Scavuzzi Carneiro da Cunha (Pernambuco), 
Alberto Carvalho de Almeida (Mato Grosso), Alceu José 
Peixoto Pimentel (Alagoas), Alexandre de Magalhães 
Marques (Roraima), Alexandre de Menezes Rodrigues 
(Minas Gerais), Antônio Celso Koehler Ayub (Rio 
Grande do Sul), Dorimar dos Santos Barbosa (Amapá), 
José Albertino Souza (Ceará), Léa Rosana Viana de 
Araújo e Araújo (Pará), Lia Cruz Vaz da Costa Damasio 
(Piauí), Lisete Rosa e Silva Benzoni (Paraná), Lueiz 
Amorim Canêdo (Goiás), Luís Eduardo Barbalho de Melo 
(Rio Grande do Norte), Luís Henrique Mascarenhas 
Moreira (Mato Grosso do Sul), Luiz Antônio de Azevedo 
Accioly (Rondônia), Márcia Rosa de Araújo (Rio de 
Janeiro), Nailton Jorge Ferreira Lyra (Maranhão), 
Newton Monteiro de Barros (AMB), Norberto José da 
Silva Neto (Paraíba), Otávio Marambaia dos Santos 
(Bahia), Paulo Antônio de Mattos Gouvea (Espírito 
Santo), Pedro Eduardo Nader Ferreira (Tocantins), 
Rosa Amélia Andrade Dantas (Sergipe), Ruy Yukimatsu 
Tanigawa (São Paulo), Sérgio Tamura (Distrito Federal), 
Wilmar de Athayde Gerent (Santa Catarina).

Abdon José Murad Neto (Maranhão), Ademar Carlos 
Augusto (Amazonas), Aldemir Humberto Soares 
(AMB), Anastácio Kotzias Neto (Santa Catarina), 
Carlos Vital Tavares Corrêa Lima (Pernambuco), 
Celso Murad (Espírito Santo), Cláudio Balduíno 
Souto Franzen (Rio Grande do Sul), Dalvélio de Paiva 
Madruga (Paraíba), Dilza Teresinha Ambros Ribeiro 
(Acre), Donizetti Dimer Giamberardino Filho (Paraná), 
Emmanuel Fortes Silveira Cavalcanti (Alagoas), Henrique 
Batista e Silva (Sergipe), Hermann Alexandre Vivacqua 
von Tiesenhausen (Minas Gerais), Hideraldo Luís 
Souza Cabeça (Pará), Jeancarlo Fernandes Cavalcante 
(Rio Grande do Norte), Jecé Freitas Brandão (Bahia), 
Jorge Carlos Machado Curi (São Paulo), José Fernando 
Maia Vinagre (Mato Grosso), José Hiran da Silva Gallo 
(Rondônia), Leonardo Sérvio Luz (Piauí), Lúcio Flávio 
Gonzaga Silva (Ceará), Maria das Graças Creão Salgado 
(Amapá), Mauro Luiz de Britto Ribeiro (Mato Grosso 
do Sul), Nemésio Tomasella de Oliveira (Tocantins), 
Rosylane Nascimento das Mercês Rocha (Distrito 
Federal), Salomão Rodrigues Filho (Goiás), Sidnei Ferreira 
(Rio de Janeiro) , Wirlande Santos da Luz (Roraima).

Abdon José Murad Neto, Carlos Vital Tavares Corrêa 
Lima, Celso Murad, Henrique Batista e Silva, Hermann 
Alexandre Vivacqua von Tiesenhausen, Jorge Carlos 
Machado Curi, Lúcio Flávio Gonzaga Silva, Mauro Luiz 
de Britto Ribeiro, Sidnei Ferreira, Wirlande Santos da Luz.

A respeito dos casos de violência contra mé-
dicos seria ótimo conseguir parceria da mí-
dia, que muitas as vezes incita a população 
contra os pro� ssionais ao retratar o caos da 
saúde pública como culpa deles, esquecendo 
que, na verdade, são também apenas vítimas 
do descaso total do governo! 

Ana Carolina 
Pelo Facebook

Já passou da hora de impedir a abertura das 
novas faculdades, ou mesmo estipular um 
exame de ordem. É nítida a falta de qualidade 
das escolas medicas recém-abertas, algumas 
nem hospitais têm. Vergonha!!!
 

Leo Rezende
Estudante de medicina

Pelo Instagram   

CFM Responde – Esse tema tem sido tra-
tado como prioridade pelo CFM que, junta-
mente com outras entidades médicas, tem 
constantemente cobrado do Governo uma 
resposta para o problema.

Infelizmente a educação virou mercadoria, 
e os cursos de medicina um dos segmentos 
mais rentáveis. Não existem atualmente cri-
térios de avaliação coesos. Milhares de no-
vos médicos serão formados com qualidade 
duvidosa e se tornarão, junto com os demais, 
parte de uma reserva de mercado que virá 
a precarizar cada vez mais a conjuntura da 
pro� ssão médica com baixos salários e piores 
condições de trabalho!
 

Hanne Saraiva
CRM-PI 7473

Pelo Instagram

O brasileiro em si é um povo doente, e o 
médico e os outros pro� ssionais da saúde 
estão totalmente sem respaldo, sendo xin-
gados, em situações explícitas de violência 
em unidades de saúde. A população mal 
sabe quanto custa para ter um pro� ssional 
para atendê-la, além de as equipes quase te-
rem que fazer milagres para tentar atender 
em UBS, postos e hospitais, penando pela 
falta de medicamentos e exames só a longo 
prazo. En� m, uma lástima.

Gil Aparecida Santana
Pelo Facebook

CFM Responde – O CFM tem defendido a 
adoção de providências para minimizar os ca-
sos de agressões contra médicos nos locais de 
trabalho. Dentre as medidas apoiadas está a 
aprovação de projetos de lei que aumentam as 
penas contra os agressores, além do aumento 
de investimentos e a melhora da gestão.
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Redução de danos configura um conjunto de práticas com o objetivo de minimizar os pro-
blemas decorrentes do uso de drogas psicoativas por pessoas incapazes de abandonar o vício 
ou que não querem fazê-lo. As primeiras experiências de aplicação dessas práticas ocorreram 
na Inglaterra, nos anos 1920, com soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial, quando 
foram tratados com morfina e ficaram dependentes de opioides.

Diante desse quadro de vício como efeito deletério de uma guerra, na época, argumentou-se 
que era obrigação do Estado fornecer a substância aos pacientes para reduzir os riscos de uma 
interrupção brusca. Essa percepção aparece no Relatório Rolleston, um documento que traz 
as recomendações de uma comissão presidida pelo então ministro da Saúde do Reino Unido, 
Humphrey Rolleston, no qual se autorizava os médicos britânicos a prescrever ópio a dependen-
tes em situação de risco.

Na década de 1980, a redução de danos voltou à tona quando a Junkiebond (união junkie), 
associação holandesa de usuários e ex-usuários de drogas, fez um alerta para a disseminação 
da hepatite B por conta do compartilhamento de seringas contaminadas. Diante dessa possibili-
dade, o governo holandês implantou um programa de troca de seringas em Amsterdã, em 1984. 
Conforme artigo publicado na Folha de S. Paulo sobre o tema, com o passar dos anos, a mesma 
abordagem passou a ser usada em situações envolvendo o HIV e a drogadição.

Contudo, trata-se de tema polêmico. Não há consenso na comunidade científica sobre a 
segurança e a eficácia de estratégias de prevenção e combate ao uso de entorpecentes que im-
pliquem, por exemplo, na substituição de uma droga psicoativa por outra menos danosa. Até o 
momento, todos os sinais apontam a abstinência como a melhor abordagem para tratar esses 
usuários.

Nesse sentido, o Conselho Federal de Medicina (CFM) empenha seu apoio à nova política 
nacional sobre drogas, em vigor desde o começo de abril, a partir da publicação de decreto assi-
nado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário do que vinha sendo priorizado até o momen-
to, é preciso criar condições para que a população que luta contra o vício das drogas encontre o 
apoio necessário para abandonar essa prática de vez.

Conforme tem sido relatado em diferentes oportunidades pela Secretaria de Cuidados e Pre-
venção às Drogas, vinculada ao Ministério da Cidadania, a redução de danos, enquanto po-
lítica pública, apresentava resultados aquém dos esperados pela população brasileira. Assim, 
entende-se a oportunidade de assegurar ao País uma estratégia de enfrentamento desse proble-
ma com base em pressupostos como a abstinência, a recuperação e a sobriedade do indivíduo.

Isso inclui adotar medidas como a ampliação dos leitos de internação em psiquiatria, o au-
mento do apoio financeiro às comunidades terapêuticas, a realização de campanhas para de-
sestimular o consumo de drogas e a adoção de planos eficazes para reprimir o narcotráfico. 
O CFM ajudou a construir o novo modelo de intervenção adotado pelo Governo, o qual foi 
discutido amplamente no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad).

Esse foi um trabalho de longo prazo, com foco na sensibilização técnica e ética dos membros 
do Conad, que resultou na elaboração do Decreto nº 9.761/2019, que institui a nova Política 
Nacional Antidrogas. Para os médicos, o conjunto de medidas previstas na norma ajudará a 
fortalecer a rede de atenção psicossocial no Brasil, inclusive, valorizando e reconhecendo o papel 
da categoria nessas ações antidrogas.

Trata-se de um marco, que define a dependência química como uma condição que necessita 
de acompanhamento clínico e social digno. Após sucessivos fracassos, o Brasil está diante de 
uma possibilidade real de esperança para milhões de brasileiros e suas famílias, que têm na luta 
contra o vício às drogas um desafio diário.
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Carlos Vital Tavares Corrêa Lima

PALAVRA DO PRESIDENTE

Contra as drogas, abstinência

O Brasil está 
diante de uma 
possibilidade real 
de esperança 
para milhões de 
brasileiros e suas 
famílias, que têm 
na luta contra o 
vício às drogas 
um desa� o
diário
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Em reunião no Palácio 
do Planalto, a direto-

ria do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) apresen-
tou ao presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, e 
ao ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, o 
novo Código de Ética Mé-
dica (CEM), detalhado na 
Resolução nº 2.217/18 e já 
em vigor. Os representan-
tes dos médicos apresen-
taram também uma pauta 
com quatro itens de reivin-
dicações da categoria.

Da lista apresentada 
fazem parte a criação da 
carreira de Estado para 
médicos do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e a de� ni-
ção do Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas 
Médicos (Revalida), por 
meio de lei federal, como 
única forma de acesso ao 
mercado brasileiro dos 

portadores de diplomas de 
medicina obtidos no exte-
rior.

Os médicos pediram 
ainda o reconhecimento do 
Sistema de Acreditação de 
Escolas Médicas (Saeme), 

do CFM, como platafor-
ma o� cial de avaliação de 
cursos de medicina no País 
e a atualização do Decreto 
Presidencial nº 44.054/58, 
que regulamenta a Lei nº 
3.268/57.

“Foi uma reunião pro-
dutiva, com sinalização 
positiva por parte do pre-
sidente para os pleitos 
apresentados pelos mé-
dicos por meio do CFM. 
Entendemos que foi dado 

um importante passo para 
a implementação desses 
projetos, que serão fun-
damentais para manter a 
qualidade da assistência e 
do ensino da medicina no 
Brasil”, pontuou o presi-
dente do CFM, Carlos 
Vital.

O 2º vice-presidente 
do CFM, Jecé Brandão, 
destacou números que 
con� rmam o “engajamen-
to cívico dos médicos na 
saúde brasileira”. Segun-
do dados do Ministério da 
Saúde, entre 2014 e 2018, 
apenas nos serviços da 
rede pública, esses pro� s-
sionais estiveram direta-
mente envolvidos em 1,3 
bilhão de consultas (de to-
dos os níveis de complexi-
dade), em 22,7 milhões de 
procedimentos cirúrgicos e 
342 mil transplantes de ór-
gãos e tecidos.

Ação: o CFM apresentou pauta médica ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Luiz Henrique Mandetta

Atuação política
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Dos quatro pleitos, o mais antigo é o que prevê a criação de uma carreira de Estado para o médico que atua no SUS. Atualmente, este tema tem sido discutido no 

âmbito do Ministério da Saúde, havendo também a Proposta de Emenda Constitucional nº 454/09, de autoria do então senador Ronaldo Caiado, que se encontra 
pronta para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Os médicos pedem que a carreira tenha acesso por meio de concurso público, com o compromisso do 
gestor de garantir aos municípios infraestrutura adequada para a oferta de assistência e rede e� caz de referência para encaminhamento de casos mais graves.

Presidente Bolsonaro recebe CFM
Ao apresentar novo Código de Ética Médica, Conselho Federal também entrega demandas da categoria

Carreira de Estado

Confira a seguir mais detalhes sobre as pautas apresentadas ao presidente da República

O CFM propôs ao presidente da República e ao ministro da Saúde que o Revalida seja estabelecido por lei, tornando-se a única forma de acesso ao mercado 
brasileiro de portadores de diplomas de Medicina obtidos no exterior. “Essa medida reduz a possibilidade de exposição da população a pro� ssionais sem a devida 
quali� cação ao aplicar uma avaliação justa, idônea e transparente, capaz de mensurar os candidatos em função de seu conhecimento e habilidades”, destacou o 
conselheiro Hermann von Tiesenhausen, diretor de comunicação do CFM. O CFM também defendeu a aprovação do Projeto de Lei nº 4.067/15, que trata do tema.

Revalidação de diplomas

Outra proposta dos médicos é o reconhecimento do Saeme, do CFM, como plataforma o� cial de validação da qualidade de cursos de medicina. O proje-
to, em vigor desde 2015, já certi� cou 32 programas de graduação no Brasil. “Ressalte-se que, a partir de 2023, médicos brasileiros interessados em imigrar, 
candidatando-se ao exercício da pro� ssão ou participando de programas de pós-graduação em medicina nos Estados Unidos, somente poderão fazê-lo se forem 
egressos de escolas certi� cadas por sistema de acreditação reconhecido pela WFME”, ressaltou o 1º vice-presidente do CFM, Mauro Ribeiro.

Acreditação de escolas médicas

O último ponto da pauta entregue ao presidente Jair Bolsonaro foi a atualização do Decreto Presidencial nº 44.054/58, que regulamenta a Lei nº 3.268/57 
– tratando esta dos Conselhos de Medicina. A diretoria pontuou que o CFM se dispõe a ajudar na elaboração de novo texto. “Queremos promover a moder-
nização dessa norma, que já completa seis décadas sem nunca ter passado por uma revisão. Ao estabelecer esse processo, pretende-se adequá-la às legislações 
e práticas vigentes, o que trará avanços para o exercício da medicina no País”, destacou o 3º vice-presidente, Emmanuel Fortes.

Modernização do sistema
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Saúde mental

Residentes poderão ter atendimento
Projeto de Lei propõe assistência psiquiátrica e psicológica gratuita a estudantes de medicina e residentes

A Comissão de Educa-
ção da Câmara dos 

Deputados aprovou pro-
posta que garante assis-
tência psiquiátrica e psi-
cológica gratuita aos 
estudantes de medicina 
e médicos residentes. A 
obrigação de dar o suporte 
recairá sobre as institui-
ções a que os residentes 
estão vinculados: hospitais 
universitários e universida-
des.

A medida está no 
Projeto de Lei (PL) nº 
10.105/18, de autoria da 
senadora Maria do Carmo 
Alves (DEM-SE), que 
altera as Leis nº 6.932/81 
e nº 12.871/13, que tra-
tam, respectivamente, da 
Residência Médica e da 
instituição do Programa 
Mais Médicos.

“O Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) 
vê com bons olhos toda e 
qualquer iniciativa que dê 
aos estudantes e aos médi-
cos, residentes ou não, 
suporte à sua saúde men-

tal. Nesse sentido, o CFM 
está realizando um estudo 
amplo sobre a saúde men-
tal do médico brasileiro 
que será um importante 
subsídio para nortear o 
cuidado com quem cuida. 
Temos preocupação com 
a saúde do médico, e 
esse estudo dialoga com 
o PL nº 10.105/18, que 
reforça a importância de 
cuidar do médico desde 
o princípio de sua traje-
tória, destacando, desde 
a formação, a importân-
cia de olhar para a pró-
pria saúde”, pontuou 
Leonardo Sérvio, conse-
lheiro federal pelo estado 
do Piauí e psiquiatra.

O projeto está na 
Câmara onde tramita 
em caráter conclusivo e 
ainda será analisado pelas 
comissões de Seguri-
dade Social e Família e de 
Constituição e Justiça.

Depressão – A rela-
tora, deputada Dorinha 
Seabra Rezende (DEM-
-TO), recomendou a 

aprovação da proposta, 
lembrando a incidência ele-
vada de depressão e pen-
samentos suicidas entre 
estudantes de medicina. “A 
medida aqui proposta pode 
contribuir decisivamente 
para evitar essas manifes-
tações de todo indesejá-
veis para os futuros médi-
cos e para a sociedade em 
geral”, destacou.

Os dados comprovam 
a pertinência da matéria e, 
apesar de inexistirem estu-
dos especí� cos sobre a 
realidade brasileira, traba-
lhos internacionais apon-
tam uma tendência que 
deve se reproduzir no País. 
De acordo com pesquisa 
realizada pela plataforma 
Medscape com mais de 
15 mil médicos com idade 
entre 28 e 70 anos, as 
taxas de burnout, depres-
são e suicídio têm aumen-
tado e relacionam-se ao 
esgotamento pro� ssional.

Burnout – De acordo 
com o estudo Medscape, 
44% dos médicos entre-

vistados reportaram sofrer 
de burnout, 11% se de� ni-
ram como “deprimidos” e 
4% receberam o diagnós-
tico de depressão, sendo 
que as taxas foram maio-
res entre pro� ssionais do 
sexo feminino.

Os participantes cita-
ram as principais causas 
de stress e desmotivação 
no trabalho: excesso de 
burocracia (paperwork), 
muitas horas de trabalho e 
elevada “computadoriza-
ção” da prática.

A pesquisa mostrou 
também que o número de 
médicos com pensamen-
tos suicidas aumentou no 
último ano: 14% reconhe-
ceram pensar em suicídio 
e 1% a� rmou já ter ten-
tado. Questionados sobre 
buscar ajuda para tratar 
o esgotamento pro� ssio-
nal, mais da metade (64%) 
nunca procurou.

Em audiência pública na 
Comissão de Seguridade So-
cial e Família (CSSF) da Câ-
mara dos Deputados no � nal 
de abril, lideranças médicas 
criticaram a defasagem da 
chamada Tabela SUS, padrão 
de referência para pagamento 
dos serviços prestados por 
estabelecimentos conveniados 
e � lantrópicos que atendem a 
rede pública de saúde. O en-
contro foi uma das etapas do 
grupo de trabalho criado no 
âmbito da CSSF para estu-
dar a atualização e a moder-
nização da tabela.

Segundo o representante 
do CFM, os recursos repas-
sados pelo governo Federal 
para pagar procedimen-
tos hospitalares de média e 
alta complexidade, além da 
atenção básica de saúde, es-
tariam defasados há quase 
duas décadas. A constatação 
tem base em estudos sobre o 
tema, entre eles um do Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM), que apontou a per-

da acumulada no período 
de 2008 a 2014 em mais de 
1.500 procedimentos hospita-
lares incluídos na Tabela SUS.

Coordenador da Comis-
são Nacional Pró-SUS do 
CFM, Donizetti Giambe-
rardino, destacou que essa 
forma de � nanciamento dos 
hospitais públicos e conve-
niados precisa ser repensada. 
“O congelamento da Tabela 

SUS tem causado desabaste-
cimento na assistência à saú-
de pública, cujos efeitos se 
revelam nas � las de cirurgias 
por procedimentos e também 
em mortes evitáveis”, cri-
ticou. Segundo ele, o sub� -
nanciamento tem motivado 
a precarização das relações 
de trabalho, o fechamento de 
leitos e de hospitais, além da 
judicialização da saúde.

Grupo de trabalho – A 
audiência pública foi convo-
cada pelo deputado federal 
Luiz Antonio Teixeira Júnior 
(PP-RJ), coordenador do 
chamado GT Tabela SUS. 
Já estão marcadas seis reu-
niões, que serão realizadas 
com o objetivo de identi� car 
os gargalos e estabelecer as 
prioridades dentro do rol 
de procedimentos médico-
-hospitalares � nanciados 
pelo SUS.

“A desatualização da ta-
bela SUS vem gerando gra-
ves e irreparáveis problemas 
pois, por conta dos valores 
precários pagos a serviços 
e procedimentos, cada vez 
mais aumenta a di� culdade 
para se encontrar institui-
ções, pro� ssionais e técnicos 
capacitados que aceitem 
prestar os referidos serviços 
aos usuários do sistema”, 
pontuou o deputado. 

Financiamento – O 
presidente do Conselho 
Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass), Leonardo 
Vilela, chamou a atenção 
para o sub� nanciamento do 
SUS, a� rmando que os bai-
xos valores da tabela obri-
gam os governos estaduais 
a recorrerem a orçamento 
próprio para garantir a con-
tinuidade dos serviços. “São 
muitos estados onde se faz 
uma complementação para 
que os prestadores que têm 
leitos de UTI não desabili-
tem esses leitos, sob pena de 
gerar uma crise ainda maior 
no sistema de saúde”.

A representante do Mi-
nistério da Saúde, Maria 
Inez Gadelha, avaliou ser 
fundamental que os recursos 
disponibilizados por estados 
e municípios para a saú-
de pública, como forma de 
complemento à Tabela SUS, 
tenham a mesma transpa-
rência dos recursos federais. 

Médicos apontam defasagem em valores e desabastecimento

Donizetti (esq.): o congelamento da tabela causa desabastecimento

Tabela SUS

Sérvio: o PL nº 10.105/18 reforça a importância de cuidar do médico

Com informações da Agência 
Câmara e da Medscape

Com informações
da Agência Câmara
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O respeito à auto-
nomia do pacien-

te, inclusive na fase da 
terminalidade da vida; a 
preservação do sigilo pro-
� ssional na relação entre 
médico e paciente; o di-
reito de o médico exer-
cer a pro� ssão de acor-
do com sua consciência; 
e a possibilidade de recu-
sa de atender em locais 
com condições precá-
rias, que expõem ao ris-
co pacientes e pro� ssio-
nais: esses são alguns dos 
pontos previstos no novo 
Código de Ética Médi-
ca (CEM) publicado pelo 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM).

Trata-se da versão 
atualizada de um conjun-
to de princípios que esta-
belece os limites, os com-
promissos e os direitos 
assumidos pelos médicos 
no exercício da pro� ssão. 
O início da vigência (em 

30 de abril) acontece 180 
dias após a publicação 
da Resolução CFM nº 
2.217/18 no Diário O� -
cial da União (DOU).

Essa é a etapa � nal 
de um processo de qua-
se três anos de discus-
sões e análises que atua-
lizaram a versão anterior, 
em vigor desde abril de 
2010 (Resolução CFM 
nº 1.931/09). Os debates, 
abertos à participação de 
toda a categoria médica 
– seja por meio de entida-
des ou pela manifestação 
individual dos pro� ssio-
nais –, permitiram mo-
dernizar o texto anterior, 
incorporando artigos que 
contemplam mudanças 
decorrentes de avanços 
cientí� cos e tecnológi-
cos, assim como novos 
contextos na relação em 
sociedade.

Avanços – Para faci-
litar a compreensão das 

diretrizes, o novo texto 
mantém o mesmo núme-
ro de capítulos, que abor-
dam princípios, direitos e 
deveres dos médicos.

Entre as principais no-
vidades está o respeito ao 
médico com de� ciência 
ou doença crônica, asse-
gurando-lhe o direito de 
exercer suas atividades 
pro� ssionais nos limites 

de sua capacidade e sem 
colocar em risco a vida e 
a saúde de seus pacientes.

Também � cou de� ni-
do que o uso das mídias 
sociais pelos médicos 
será regulado por meio 
de resoluções especí� -
cas, o que valerá também 
para a oferta de serviços 
médicos a distância me-
diados por tecnologia.

No âmbito das pesqui-
sas em medicina, o novo 
CEM manteve a proibi-
ção do uso do placebo de 
maneira isolada em expe-
rimentos quando houver 
método pro� lático ou te-
rapêutico e� caz.

Código de Ética Médica

Documento entra em vigor no País
Novo Código de Ética estabelece direitos, limites e compromissos para profi ssionais da medicina e pacientes

Anúncio: o presidente do CFM apresentou, em entrevista coletiva, o novo Código de Ética Médica ao País

O processo de revisão 
do CEM aliou o espírito 
inovador à preservação dos 
princípios deontológicos da 
pro� ssão, possibilitando a 
discussão, avaliação e ma-
nutenção de avanços insti-
tuídos no código de 2009 
e de princípios basilares da 
atividade médica previstos 
em versões anteriores e na 
história da ética médica.

Entre as diretrizes man-
tidas, estão a consideração 

à autonomia do paciente e 
o respeito à sua dignidade, 
inclusive quando em estado 
terminal, a preservação do 
sigilo médico-paciente e a 
proteção contra con� itos de 
interesse na atividade médi-
ca, de pesquisa e docência.

Diretrizes – “Tanto na 
revisão do código realizada 
em 2009 como desta vez 
mantemo-nos � éis às diretri-
zes norteadoras estabelecidas 
em 1988, baseadas na digni-

dade humana e na medicina 
como a arte do cuidar”, res-
salta o coordenador da Co-
missão Nacional de Revisão 
do Código de Ética Médica 
e presidente do CFM, Carlos 
Vital, ao avaliar a condução 
dos trabalhos.

Com o intuito de assegu-
rar o cumprimento do ato mé-
dico, o CEM garante ainda 
a valorização do prontuário 
como principal documento da 
relação pro� ssional; a proibi-

ção à cobrança de honorários 
de pacientes assistidos em 
instituições que se destinam 
à prestação de serviços públi-
cos; e o reforço à necessidade 
de o médico denunciar aos 
CRMs instituições públicas 
ou privadas que não ofereçam 
condições adequadas para o 
exercício pro� ssional ou não 
remunerem digna e justamen-
te a categoria.

“Valores de personalida-
de somente são possíveis em 

uma sociedade que efetiva-
mente inclui. E, no nosso Có-
digo de Ética Médica, esses 
valores estão presentes: dig-
nidade, privacidade, imagem, 
intimidade e honra”, disse 
José Eduardo de Siqueira, 
médico também membro da 
Comissão Nacional.

“Essa revisão repercute 
diretamente no cotidiano do 
médico brasileiro”, destaca 
José Vinagre, corregedor do 
CFM.

Revisores aliaram inovação e tradição durante o trabalho

Leia mais em
http://twixar.me/XpqK 

1929 1931 1945 1953 1965
O Boletim do Sindicato Médico Brasileiro publica 
o Código de Moral Médica, uma tradução do có-

digo de mesmo nome aprovado pelo VI Congresso 
Médico Latino-Americano.

É aprovado, no 1º Congresso Médico Sindicalista, 
o Código de Deontologia Médica – que também 

estabeleceu a criação de um “conselho de 
disciplina profi ssional”.

O Decreto-Lei nº 7.955 institui os conselhos de 
medicina e estabelece como Código de Deontologia 
Médica um documento aprovado pelo IV Congresso 

Sindicalista Médico Brasileiro em 24/10/1944.

É elaborado o Código de Ética da Associação 
Médica Brasileira (AMB).

Primeiro Código de Ética aprovado pelo Conselho 
Federal de Medicina, nos termos do art. 30 da Lei 
nº 3.268/57. O código entrou em vigor na data de 

sua publicação no Diário Ofi cial da União.

1929

1931

1945

1953

1965
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A  atual revisão do Có-
digo de Ética Médi-

ca (CEM) resulta de uma 
ampla discussão com a 
classe médica, iniciada 
em março de 2016. Com 
o objetivo de garantir a 
participação quali� cada 
da comunidade médica e 
da sociedade, um proces-
so de consulta pública foi 
aberto em julho daquele 
ano para que pro� ssionais 
e entidades organizadas 
da sociedade civil pudes-
sem expressar suas su-
gestões.

Foram realizados 671 
cadastros e encaminha-
das 1.434 propostas até 
o prazo-limite de 31 de 
março de 2017. As suges-
tões recebidas puderam 
indicar alteração, inclu-
são ou exclusão de texto 
do código em vigor. Elas 
foram analisadas pelas 

Comissões Estaduais e 
pela Comissão Nacional 
de Revisão do Código de 
Ética Médica.

O trabalho foi coorde-
nado pelo CFM e contou 
com a participação dos 
Conselhos Regionais de 
Medicina (CRMs), con-
selheiros, representantes 
de entidades e consulto-
res especialistas das áreas 
de bioética, � loso� a, éti-
ca médica e direito, entre 
outras, que formaram a 
Comissão Nacional e as 
Comissões Estaduais de 
Revisão. Foram promovi-
dos, além das reuniões de 
trabalho locais e nacio-
nais, três encontros regio-
nais e três nacionais para 
debater e deliberar sobre 
a edição de itens do texto 
vigente.

Encontros – Os en-
contros regionais acon-

teceram no ano de 2016. 
O primeiro (Nordeste) 
aconteceu em 25 de ou-
tubro, em Recife (PE); o 
segundo (Sul e Sudeste), 
em 29 de novembro, em 
São Paulo (SP); e o ter-
ceiro (Norte e Centro-
-Oeste), em 16 de de-
zembro, em Brasília (DF).

As três conferên-
cias nacionais aconte-
ceram em 2017 (março) 
e 2018 (abril e agosto), 
esta última deliberando 
em votação eletrônica a 
redação � nal dos textos 
incorporados.

Coordenando o pro-
cesso de votação, o cor-
regedor-geral do CFM e 
coordenador adjunto da 
Comissão Nacional de 
Revisão, José Fernando 
Vinagre, destacou a hon-
ra de ter sido parte de tão 
importante mudança.

Código de Ética Médica

Categoria médica participou da revisão

A medicina brasileira é 
permeada há quase um século 
por documentos que nortea-
ram a ética médica. Embora 
na história mundial tenhamos 
referências desde a época gre-
co-romana, como o Juramento 
de Hipócrates, no Brasil as 
primeiras tentativas de codifi-
cação partiram do movimento 
sindical, que elaborou textos 
em 1929, 1931 e 1945 (veja na 
linha do tempo).

Embora os documentos ofi-
ciais do CFM tenham surgido a 
partir de 1965, existem vários 
outros que foram referência até 
esse período, como o Código de 
Moral Médica (1929), o Código 

de Deontologia Médica (1931), 
que já previa a criação de um 
“conselho de disciplina profis-
sional”, e o Código de Ética da 
Associação Médica Brasileira 
(AMB), elaborado em 1953 e 
considerado a última referência 
importante antes de passar a 
vigorar os códigos do Conselho 
Federal de Medicina, em 1965.

Ylmar Corrêa Neto, neuro-
logista membro da Comissão 
Nacional de Revisão do Código 
de Ética Médica, ressalta, em 
artigo publicado no livro A me-
dicina para além das normas, 
editado pelo CFM em 2010, que 
a experiência acumulada nesse 
período e o estudo da história 

da ética médica “nos faz com-
preender nossas atitudes mais 
íntimas, o que move nossas 
ações perante os pacientes e o 
que move suas relações”.

Alguns princípios hipocrá-
ticos, como a relação médico-
-paciente alicerçada no sen-
timento de confiança, a não 
maleficência, a beneficência e 
o sigilo, resistiram ao avanço da 
história, ao passar dos séculos, 
e estão presentes nos códigos 
contemporâneos.

De fato, o juramento hipo-
crático é considerado um patri-
mônio da humanidade por seu 
elevado sentido moral.

CEM 2019 é o nono a estabelecer princípios éticos

Encontro de Revisão da Região Nordeste - 25 de outubro de 2016

Encontro de Revisão do Norte e Centro-Oeste - 16 de dezembro

Encontro de Revisão do Sul e Sudeste - 29 de novembro de 2016

1965 1984 1990 2009 2018
Primeiro Código de Ética aprovado pelo Conselho 
Federal de Medicina, nos termos do art. 30 da Lei 
nº 3.268/57. O código entrou em vigor na data de 

sua publicação no Diário Ofi cial da União.

Entra em vigor o Código Brasileiro de Deontologia 
Médica, sob a forma da Resolução CFM nº 

1.154/84.

O Boletim do Sindicato Médico Brasileiro publica 
o Código de Moral Médica, uma tradução do có-

digo de mesmo nome aprovado pelo VI Congresso 
Médico Latino-Americano.

Ano de publicação do Código de Ética Médica 
através da Resolução CFM nº 1.931/09. O texto 
vigorou por nove anos – de abril de 2010 a abril 

de 2019.

Ano de publicação do código vigente, sob a forma 
da Resolução CFM nº 2.217/18. Os trabalhos de 
revisão duraram 18 meses e seguiram metodolo-

gia similar à da revisão anterior.

1965

1984

1990

2009

2018
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Código de Ética Médica

Confi ra os destaques do CEM
NOVIDADES

DIRETRIZ REFERÊNCIA

O novo código transfere a regulação da telemedicina e do uso das 
mídias sociais para resoluções avulsas, passíveis de frequentes 
atualizações, impondo ao médico a obrigatoriedade do respeito às 
normas emanadas pelo CFM.

Cap. V Art. 37
§ 1º O atendimento médico a distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de 
Medicina.
§ 2º Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina.

Garante respeito ao médico com defi ciência ou doença crônica, 
garantindo suas atividades profi ssionais nos limites de sua capaci-
dade e segurança do paciente.

É direito do médico
Cap. II XI – É direito do médico com defi ciência ou com doença, nos limites de suas capacidades e da segurança dos pacientes, exercer a profi ssão sem 
ser discriminado.

Nas pesquisas, mantém a vedação ao uso de placebo isolado.
É vedado ao médico
Cap. XII Art. 106 Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que usem placebo de maneira isolada em experimen-
tos, quando houver método profi lático ou terapêutico efi caz.

Cria normas de proteção de sujeitos vulneráveis participantes em 
pesquisa.

Cap. XII Art. 101 § 1º No caso de o paciente participante de pesquisa ser criança, adolescente, pessoa com transtorno ou doença mental, em situação 
de diminuição de sua capacidade de discernir, além do consentimento de seu representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na 
medida de sua compreensão.
Cap. XII Art. 105 É vedado ao médico: realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou indiretamente dependentes ou subordinados ao 
pesquisador.

Nas pesquisas, passa a permitir o acesso a prontuários, sem TCLE, 
em estudos retrospectivos, quando autorizado por comissões de 
ética em pesquisa com seres humanos.

Cap. XII Art. 101 § 2º O acesso aos prontuários será permitido aos médicos, em estudos retrospectivos com questões metodológicas justifi cáveis e 
autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

Institui a obrigação da elaboração do sumário de alta e entrega ao 
paciente quando solicitado.

Cap. X Art. 87 § 3º Cabe ao médico assistente ou a seu substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao seu 
representante legal.

Agora, quando requisitado judicialmente, cópias do prontuário 
devem ser encaminhadas sob guarda ao juízo requisitante.

Cap. X Art. 89 § 1º Quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante.

ITENS MANTIDOS

DIRETRIZ REFERÊNCIA

A consideração para com a autonomia do paciente.

Cap. V Art. 31
É vedado ao médico: desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas 
ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.
Cap. I XXI – No processo de tomada de decisões profi ssionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as 
escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientifi camen-
te reconhecidas.

A proteção aos ditames de consciência do profi ssional.

Cap. I VII – O médico exercerá sua profi ssão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou 
a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer 
danos à saúde do paciente.
Cap. II IX – É direito do médico: recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

O respeito à dignidade do paciente terminal.

Cap. I XXII – Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessá-
rios e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados.
Cap. V Art. 41 Parágrafo Único – Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem 
empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua 
impossibilidade, a de seu representante legal.

A importância da preservação do sigilo do paciente.

Cap. I XI – O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos 
casos previstos em lei.
Cap. IX Art. 78 – É vedado ao médico: deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profi ssional e zelar para que seja por eles mantido.
Cap. X Art. 85 – É vedado ao médico: permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profi ssional quando 
sob sua responsabilidade.

A proteção do paciente contra confl itos de interesse do profi ssional.

É vedado ao médico
Cap. III Art. 20 – Permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens, do seu empregador ou superior hierárquico ou 
do fi nanciador público ou privado da assistência à saúde, interfi ram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponí-
veis e cientifi camente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade.

A vedação de cobrança a pacientes atendidos pelo SUS.
É vedado ao médico
Cap. VIII Art. 65 – Cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destina à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de 
paciente como complemento de salário ou de honorários.

A valorização do prontuário médico como principal documento da 
relação profi ssional.

É vedado ao médico
Cap. X Art. 87 – Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.
§ 1º O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica 
com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina.
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“Para exercer a medicina 
com honra e dignidade, o médi-
co necessita ter boas condições 
de trabalho e ser remunerado de 
forma justa”. Este é um dos pre-
ceitos do novo Código de Ética 
Médica (CEM) que exemplifica 
porque o documento se reafir-
ma como um aliado importante 
para o ato médico seguro.

Entre inúmeras diretrizes 
que atuam como aliadas para 
o exercício profissional estão o 
direito do médico de “apontar 
falhas em normas, contratos e 
práticas internas das institui-
ções em que trabalhe quando 
as julgar indignas do exercício 
da profissão ou prejudiciais a si 
mesmo, ao paciente ou a ter-
ceiros” e o direito de “recusar-
-se a exercer sua profissão em 
instituição pública ou privada 
onde as condições de trabalho 
não sejam dignas”.

Defesa – Para Nívio 
Moreira Júnior, membro da 
Comissão de Integração do 
Médico Jovem do CFM, o CEM 
é um “instrumento de defesa 

do médico, pois quando tem 
regras claras de seus direitos e 
deveres, o profissional fica bem 
protegido e consciente de suas 
ações no dia a dia”.

Livia Maria Zago, membro 
da Câmara Técnica de Bioética 
do CFM, ressalta que o código 
também impõe limites neces-
sários. “Até os próprios direitos 
constitucionais, como o da li-
berdade e o da isonomia, que 
são direitos fundamentais, têm 
um limite. O limite são os di-
reitos e as liberdades do outro, 
que no caso do médico é o seu 
paciente”.

O CEM incorporou ainda 
avanços que consideram que 
o exercício da autonomia pelos 
doentes modificou a relação 
médico-paciente e, assim, o 
padrão de comportamento mo-
ral do médico. Para Sigisfredo 
Brenelli, ex-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Educação 
Médica, “nestes novos tempos, 
o médico tem que estar se 
atualizando, se adaptando e se 
refazendo”.

Código de Ética Médica

Direitos dos médicos ganham evidência
Anova versão do Có-

digo de Ética Mé-
dica (CEM) atualiza o 
conjunto de princípios 
que norteiam o compor-
tamento pro� ssional. A 
atualização é resultado 
de ampla discussão com 
a classe médica, alicerça-
da em preceitos das áreas 
técnico-cientí� cas e de 
humanidades, como � lo-
so� a, sociologia, antro-
pologia, teologia, direito 
e bioética.

Como resultado, o 
CEM é composto de 26 
princípios fundamentais do 
exercício da medicina, 11 
normas diceológicas, 117 
normas deontológicas e 4 
disposições gerais. A par-
te diceológica (dos direitos 
dos médicos) está entre os 
itens de destaque, sendo 
o Capítulo II inteiramente 
dedicado ao tema.

Entre os tópicos estão 
o direito a exercer a me-
dicina sem ser discrimina-
do, a recusar-se a exercer 
a pro� ssão em instituição 
onde as condições de tra-
balho não sejam dignas e a 
recusar-se a realizar atos 

médicos que, embora per-
mitidos por lei, sejam con-
trários aos ditames de sua 
consciência.

Também encontramos 
entre os princípios funda-
mentais que compõem o 
Código algumas prerroga-
tivas importantes, como 
escolher livremente os 
meios cienti� camente re-
conhecidos a serem prati-
cados para o diagnóstico 
e o tratamento, e a pro-
teção para que o trabalho 
médico não seja explora-
do por terceiros com ob-
jetivos de lucro, � nalidade 
política ou religiosa.

Estes e os demais prin-
cípios fundamentais cum-
prem o papel de “suporte 
e libelo em defesa dos di-
reitos humanos de médi-
cos e pacientes, do meio 
ambiente e da liberdade 
individual e coletiva, fun-
damentados por princí-
pios bioéticos e humanis-
tas”, explicam os editores 
da Revista Bioética Sidnei 
Ferreira e Dora Porto, em 
artigo publicado na edição 
de dezembro de 2018.

A professora Nedy 
Cerqueira Neves, no li-
vro Ética para os futuros 
médicos, publicado pelo 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), comenta a 
importância da concep-
ção de que direitos e de-
veres são complementa-
res e inseparáveis. “Não 

há nem pode haver direi-
to sem dever, nem dever 
sem direito. De acordo 
com este pensamento, a 
deontologia e diceologia 
seguem como categorias 
axiológicas dialéticas”, 
ensina.

Confira na tabela a 
seguir os principais pon-

tos que versam sobre 
os direitos dos médicos. 
Eles abordam garantias 
referentes ao exercício 
da profissão, às condi-
ções de trabalho e à con-
duta profissional do mé-
dico, além de questões 
como o direito a remu-
neração justa.

Participação: médicos debateram e votaram propostas de edição do CEM, aperfeiçoando o documento

CEM é aliado da prática seguraCONHEÇA ALGUNS PONTOS ASSEGURADOS

DIRETRIZ REFERÊNCIA

Exercício da medicina sem discriminação

Cap. II I – Exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, et-
nia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião 
política, defi ciência ou de qualquer outra natureza.
XI – É direito do médico com defi ciência ou com doença, nos limites de suas 
capacidades e da segurança dos pacientes, exercer a profi ssão sem ser 
discriminado.

Trabalho não pode ser explorado
X – O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de 
lucro, fi nalidade política ou religiosa.

Exercício da profi ssão em condições adequadas

III – Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições 
em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profi ssão ou prejudi-
ciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros.
IV – Recusar-se a exercer sua profi ssão em instituição pública ou privada onde 
as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria 
saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profi ssionais.
V – Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando 
a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições 
adequadas para o exercício profi ssional ou não o remunerar digna e justamente, 
ressalvadas as situações de urgência e emergência.

Exercer a medicina conforme sua consciência

IX – Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam 
contrários aos ditames de sua consciência.
Cap. V Art. 36 § 1° – Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom 
relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profi ssional, o médico 
tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente 
ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade 
dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o 
suceder.



PLENÁRIO E COMISSÕES 10

JORNAL MEDICINA – ABR/2019

O documento de iden-
tidade digital dos 

médicos será disponibili-
zado pelo Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) 
em aplicativo para 
smartphones, como já 
acontece com outros re-
gistros eletrônicos, como 
a Carteira Nacional de 
Habilitação e o título de 
eleitor. Denominado e-
-CRM, o documento ele-
trônico vai armazenar os 
atributos pro� ssionais do 
médico e tem lançamen-
to previsto para o primei-
ro semestre deste ano.

O novo aplicativo, 
que poderá ser instala-
do nos dispositivos mó-
veis a custo zero para o 
médico, foi apresentado 

aos representantes das 
Secretarias Gerais dos 
Conselhos Regionais de 
Medicina (CRMs), que 
estiveram reunidos em 
Brasília (DF) para um en-
contro nacional.

Inicialmente, a nova 
credencial estará disponí-
vel apenas para aparelhos 
com sistema Android, 
mas em seguida será es-
tendida também para 
iOS, sistema utilizado 
pela Apple. “Tivemos de-
mandas que vieram dos 
médicos e dos próprios 
CRMs e que motivaram 
a construção desse proje-
to. Estamos vivendo uma 
mudança no mercado 
de trabalho do médico e 
precisamos credenciá-lo 

com mais facilidade para 
que possa desenvolver 
seu trabalho, com a ga-
rantia da segurança jurí-
dica e obediência à lei”, 
ressaltou o secretário-ge-
ral do CFM, Henrique 
Batista e Silva.

De acordo com o dire-
tor de Comunicação e In-
formática do CFM, Her-
mann von Tiesenhausen, 
“o e-CRM permitirá até 
mesmo a assinatura de do-
cumentos médicos, pois 
carregará o atributo ele-
trônico com certi� cação 
do Conselho Federal de 
Medicina. Ele será disponi-
bilizado a todos os médicos 
ativos para que possam ser 
reconhecidos também no 
mundo digital”.

Certifi cação digital

e-CRM é apresentado a secretários

Silva (esq.): projeto atendeu demandas apresentadas pelos médicos

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) é uma 
das instituições partici-
pantes das ações do Abril 
Verde 2019, promovido 
pelo Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho 
(CSJT), pelo Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), 
pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e pela Or-
ganização Internacional do 
Trabalho (OIT).

Abril é o mês dedicado 
à discussão e à conscienti-
zação da sociedade acerca 
da saúde, segurança e im-

portância da prevenção no 
ambiente de trabalho. Im-
plementando as propostas 
para as atividades deste 
ano com vistas a dar mais 
visibilidade ao tema e ho-
menagear as vítimas de aci-
dentes de trabalho, o CFM 
decidiu, como tem feito tra-
dicionalmente nos últimos 
anos, pela iluminação em 
tom verde de sua sede em 
Brasília (DF).

A conselheira Rosylane 
Rocha destaca que o Brasil 
avançou bastante em ações 
de prevenção de acidentes 

e doenças relacionadas ao 
trabalho, “todavia, ainda há 
muito por fazer, sobretudo 
para que a sociedade adote 
uma cultura de segurança 
contínua para prevenir to-
dos os tipos de acidentes, e 
não só os de trabalho”, diz.

O dia 28 de abril foi 
instituído pela OIT como o 
Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes 
e Doenças do Trabalho. A 
data consta também do ca-
lendário brasileiro, nos ter-
mos da Lei nº 11.121, de 25 
de maio de 2005.

CFM adere a campanha e ilumina sua sede

Campanha: entidades alertam para a importância de garantir segurança no ambiente de trabalho

Ainda no primeiro semestre, novo modelo de identidade digital estará disponível para médicos a custo zero 

Abril Verde

A tramitação eletrô-
nica dos processos come-
ça a se tornar realidade 
no Conselho Federal de 
Medicina (CFM). Na 
última semana de mar-
ço, a  1ª Câmara de Jul-
gamentos da autarquia 
julgou dez sindicâncias 
por meio do Processo 
Ético-Pro� ssional Eletrô-
nico (e-PEP). “Depois de 
dois anos de planejamen-
to, estamos dando o pon-
tapé inicial para a infor-
matização completa dos 
processos”, anunciou o 
corregedor do CFM, José 
Fernando Maia Vinagre.

A automação vai co-
meçar com as sindicân-
cias, mas o objetivo é que 
até o � nal da atual gestão, 
em outubro, todos os pro-
cessos ético-pro� ssionais 
também tramitem de for-
ma online. Com o processo 
eletrônico, papéis deixarão 
de ser enviados a Brasília, 
o que acarretará economia 
de recursos e celeridade na 
tramitação. Os julgadores 
também terão acesso aos 
processos em qualquer 
lugar por meio da certi� -
cação digital. Para imple-
mentar a informatização, 

a autarquia investiu cerca 
de R$ 4 milhões no pro-
jeto.

Também falaram na 
apresentação do novo 
projeto o coordenador 
de Informática do CFM, 
Goethe Ramos, e Mauro 
Jachinoski, diretor técnico 
da Infox, empresa esco-
lhida por meio de pregão 
para fazer a automação 
dos processos. Ramos 
enfatizou a necessidade 
de mudanças culturais. 
“Sabemos que a imple-
mentação não será sim-
ples, mas este é o futuro”, 
a� rmou. Jachinoski fez 
uma apresentação rápida 
sobre como vai funcionar 
o sistema e garantiu que o 
CFM e os CRMs ganha-
rão com a automação.

“No Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região, 
nosso cliente, a tramitação 
dos processos caiu de 500 
para 140 dias”, garantiu. 
Outros clientes da Infox 
são o Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambu-
co, o Tribunal de Contas 
dos Municípios da Bahia, 
o Tribunal de Justiça de 
Sergipe e algumas institui-
ções bancárias.

Processos serão online

Esfera judicante
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Dia Mundial da Saúde

Cabe aos Conselhos de Medi-
cina, sob a coordenação do Con-
selho Federal de Medicina (CFM), 
atuar como fiscais do ético exercí-
cio da profissão, das condições de 
trabalho oferecidas aos médicos e 
outros profissionais da saúde e da 
estrutura de atendimento dispo-
nível para a população. Isso vale 
para as atividades desenvolvidas 
nos setores público e privado, sem 
qualquer distinção.

Graças ao empenho demons-
trado pelo sistema conselhal ao 
longo dos anos, muito se alcançou. 
Tem sido esse trabalho criterioso o 
responsável por inserir na agen-
da de debates da Nação questões 
como o déficit no número de leitos 
de internação, o sucateamento das 
unidades de atenção básica e a falta 
de medicamentos, equipamentos e 
insumos, sem os quais a assistên-
cia se materializa de forma precária, 
em especial na rede pública.

Recentemente, o CFM mos-
trou ao País dados estarrecedores.  
Os CRMs fiscalizaram 506  hospi-
tais em 2018 e constataram, por 
exemplo, que em 102 salas cirúr-

gicas visitadas um índice de 33% 
não tinha foco cirúrgico com bate-
ria; 22% não possuíam negatos-
cópio para a leitura de imagens; 
16% também não contavam com 
carro para anestesia ou monitor de 
pressão não invasivo; e 12% não 
dispunham de equipamentos bá-
sicos como fio-guia e pinça con-
dutora, entre outros problemas.

O quadro de precariedade não 
se limitou a esses aspectos. Em 
3% dos centros investigados não 
existia área para higienização das 
mãos, o que pode ser a porta de 
entrada para a infecção hospitalar. 
Já 44% não contavam com fonte 
fixa de óxido nitroso, usado em 
procedimentos anestésicos, e em 
21% também faltava fonte de oxi-
gênio. Já 43% não dispunham de 
capnógrafo, aparelho que monitora 
o dióxido de carbono exalado pelo 
paciente durante cirurgias, e em 
28% faltavam dispositivos para a 
realização de traqueotomia.

Nas salas de recuperação pós-
-anestésica a situação também é 
precária: 28% dos centros cirúrgi-
cos não tinham salas de recupera-

ção pós-anestésica, sendo que em 
18% faltavam oxímetros e em 19% 
não havia carrinhos de emergência. 
Além dos centros cirúrgicos, foram 
avaliadas as condições de per-
manência dos pacientes. Em 131 
unidades onde este item foi avalia-
do foram encontradas camas sem 
lençóis, superlotação em 53% dos 
quartos e ausência de cama regulá-
vel em 21% das enfermarias.

Em 68 unidades de terapia 
intensiva (UTIs) visitadas, 47% 
não tinha monitor de pressão in-
tracraniana (PIC). Em 41% falta-
vam monitor de débitos cardíacos, 
em 37% inexistia oftalmoscópio 
e em 31% não havia capnógrafo. 
As UTIs fiscalizadas também não 
estavam preparadas para trans-
portar os pacientes em caso de 
piora do quadro clínico. Em 35% 
faltava ventilador mecânico para 
transporte com bateria, 29% não 
dispunham de monitor cardíaco 
para transporte e 21% não dis-
punham de maca com suporte de 
cilindro de oxigênio.

Esse esforço de vigilância 
continua. Diariamente, chegam 

ao CFM dados atualizados de no-
vas visitas realizadas. Da mesma 
forma, a imprensa de todo o País 
tem noticiado os resultados das 
ações realizadas pelos CRMs, que 
com isso se consolidam como im-
portantes instâncias de controle 
externo e avaliação do que é ofe-
recido em termos de saúde para a 
sociedade.

Prova desse reconhecimento 
veio até do Tribunal de Contas da 
União (TCU), que requisitou os da-

dos consolidados pelo CFM e quer 
conhecer de perto a metodologia 
aplicada nas fiscalizações. Assim, 
o sistema conselhal avança em 
sua luta por trazer mais seguran-
ça ao ato médico, atendendo as 
expectativas de pacientes e dos 
médicos brasileiros.

A importância das fi scalizações realizadas pelos Conselhos de Medicina

Emmanuel Fortes: vigilância do sistema conselhal será mantida

Emmanuel Fortes Cavalcanti é 
o 3º vice-presidente do CFM e 

representa os médicos de Alagoas 
no Plenário.

Opinião do conselheiro

Saúde universal é desafi o nas Américas
A  garantia de um sis-

tema de saúde pú-
blico que preste assistên-
cia a todos os cidadãos foi 
o tema escolhido pela Or-
ganização Pan-America-
na da Saúde (Opas) para 
celebrar o Dia Mundial da 
Saúde em 2019. 

Sob o lema “Saúde 
universal: para todas e to-
dos, em todos os lugares”, 
os organismos internacio-
nais chamaram a atenção 
das Américas para a im-
portância de que as na-
ções garantam a pessoas 
e comunidades acesso 
aos serviços de saúde sem 
qualquer forma de pre-
conceito e sem limitações 
� nanceiras para a oferta 
dessa assistência.

Para o período de 
2019 a 2023, a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) também esta-
beleceu o 13º Programa 
Geral de Trabalho (13th 
General Programme of 
Work), um novo plano es-
tratégico para superar de-
sa� os mundiais relaciona-
dos à saúde. A instituição 
elencou dez prioridades, 
como obesidade, resistên-
cia bacteriana, poluição 

ambiental e alterações cli-
máticas.

Entre os objetivos da 
agência da ONU estão: 
ampliar a cobertura de 
saúde para atender 1 bi-
lhão a mais de pessoas 
em relação aos números 
atuais; combater infec-
ções transmissíveis, como 
ebola, dengue, gripe e 
HIV, e doenças crônicas 
não transmissíveis; lutar 
contra a poluição ambien-
tal e as mudanças climáti-
cas; e fortalecer a atenção 
primária à saúde.

Brasil – Em nosso 
País, a Opas defende o 
fortalecimento do Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS) como forma de 
garantir atendimento a 
todos os cidadãos. Levan-
tamentos já publicados 
pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) indicam 
que a precariedade na as-
sistência é causada tanto 
pelo sub� nanciamento do 
setor quanto pela má ges-
tão, repercutindo no tra-
balho médico e na saúde 
da população, que enfren-
ta di� culdades de aces-
so a um atendimento de 
qualidade, encontrando 

uma rede de assistência 
com problemas de organi-
zação e estrutura.

Planos – No setor 
suplementar, prestadores 
e usuários de planos de 
saúde também enfren-
tam problemas. De acor-
do com o coordenador 
da Comissão de Saúde 
Suplementar do CFM, 
Salomão Rodrigues, há in-
terferência das empresas 
no exercício da medicina. 
“As ingerências vão desde 
restrições à solicitação de 
exames para diagnóstico 
até limitações de alterna-
tivas de tratamento”, re-
lata o conselheiro.

Como saída para al-
cançar a “saúde univer-
sal”, conforme lema da 
OMS, Donizetti Giambe-
rardino Filho, coordena-
dor da Comissão Nacional 
Pró-SUS do CFM, defen-
de a adoção das medidas 
propostas no Manifesto 
dos Médicos em Defesa 
da Saúde do Brasil. 

O documento foi 
aprovado durante o XIII 
Encontro Nacional das 
Entidades Médicas, que 
no ano passado reuniu 
representantes do CFM, 
da Associação Médica 
Brasileira (AMB), da Fe-
deração Médica Brasilei-

ra (FMB), da Federação 
Nacional dos Médicos 
(Fenam) e da Associa-
ção Nacional dos Médi-
cos Residentes (ANMR), 
dentre outras entidades.

O manifesto defende a 
implementação de ações 
“para assegurar os direitos 
de pacientes e a qualidade 
do exercício da medicina e 
do atendimento em saúde 
no País”. Entre os pontos 
amparados pelo documen-
to, Giamberardino des-
taca alguns eixos, como 
fortalecimento do � nan-
ciamento, gestão e con-
trole do SUS e melho-
ria da infraestrutura, das 
condições de trabalho e 
do atendimento.

“Apesar das grandes 
di� culdades que enfren-
tamos, temos que defen-
der o SUS como sistema 
universal, pois ele ainda é 
a melhor opção, e o mani-
festo das entidades médi-
cas aponta o caminho para 
isso. O ceticismo em rela-
ção ao Sistema Único não 
é saudável, e quem deve 
reconstruí-lo são aqueles 
que defendem a dignida-
de humana e a vida”, con-
cluiu o conselheiro.

Cobertura: ONU defende ampliar assistência em todos os países
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A Revista Bioética, 
periódico cientí� -

co idealizado pelo Con-
selho Federal de Medi-
cina (CFM), progrediu 
mais uma vez na clas-
si� cação da Coordena-
ção de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), ago-
ra para o período 2013-
2016. Em comparação 
com a avaliação anterior 
(triênio 2010-2012), a 
Revista Bioética registrou 
melhoria e passou a ser 
avaliada em novas áreas 
do conhecimento, como 
educação e psicologia.

A Capes, órgão vincu-
lado ao Ministério da Edu-
cação, avalia e investe na 
formação em nível supe-
rior e mantém um sistema 
de avaliação de periódicos. 
A instituição relaciona e 
classi� ca as publicações 
utilizadas para divulgar a 
produção de programas 
de pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e dou-
torado), considerando al-
cance de circulação (local, 
nacional ou internacional) 
e qualidade (A, B, C), por 
área de avaliação.

O editor geral da Re-
vista Bioética, Sidnei 
Ferreira, destaca a im-
portância dessa conquista 
para a bioética brasilei-
ra. “Este reconhecimen-
to envolve todos aque-
les que lutam por ética, 
justiça social e saúde por 
meio da re� exão bioética. 
A quantidade e qualida-
de dos artigos e pesqui-
sas publicados re� etem 
as preocupações de alu-
nos, professores, pesqui-
sadores, corpo editorial 
e editores em relação ao 
tema”, avalia.

Há um ano o peri-
ódico foi reformulado, 
tornando-se trimestral. 
Com essa periodicidade, 
a revista voltou a publicar 
20 artigos, avanço consi-

derado fundamental pela 
editoria para crescimento 
e visibilidade da bioética 
no cenário acadêmico e 
concretização do periódi-
co publicado pelo CFM 
no campo do saber.

Voltada à formação 
acadêmica e ao aperfeiço-
amento de pro� ssionais da 
saúde, a Revista Bioética 
é uma publicação cientí� -
ca em acesso aberto que 
disponibiliza na íntegra, 

em português, espanhol e 
inglês, artigos de bioética 
e ética médica aprovados 
em sistema duplo-cego. 
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Periódico sobe em conceito de qualidade
Publicação comemora a consolidação de sua trimestralidade e avanço na classifi cação Qualis Capes

Sidnei Ferreira: “este reconhecimento envolve todos aqueles que lutam por ética, justiça social e saúde”

A melhoria nas áreas de 
ciências da religião e teolo-
gia, enfermagem, � loso� a, 
interdisciplinar, psicologia, 
saúde coletiva e sociologia 
reforça o papel da Revista 
Bioética na re� exão multi-
disciplinar inerente ao cam-
po da bioética. 

Também merece desta-
que a primeira classi� cação 
na área de educação (B1), 
diretamente relacionada à 
distribuição da versão im-
pressa do periódico às biblio-
tecas de instituições de ensi-
no superior e sua utilização 
em sala de aula nos cursos de 
graduação e pós-graduação. 

A Capes desempenha 
papel fundamental na ex-
pansão e consolidação da 
pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado) em 
todos os estados da Fede-
ração. Qualis é um conjunto 
de procedimentos utilizados 
pela instituição para estrati-
� car a qualidade da produ-
ção dos programas de pós-
-graduação. 

O processo é baseado 
nas informações fornecidas 

por meio do módulo Cole-
ta de Dados da Plataforma 
Sucupira, que permite classi-
� cação e consulta ao Qualis 
das áreas, bem como a di-
vulgação dos critérios utili-
zados para classi� cação dos 
periódicos. A estrati� cação 
das publicações é realizada 
de forma indireta. 

O Qualis veri� ca a 
qualidade dos artigos e de 
outros tipos de produção a 
partir da análise das revis-
tas cientí� cas. A classi� ca-
ção de periódicos passa por 
processos anuais de atuali-
zação, e o bom desempenho 
em um período não garante 
a permanência naquele pa-
tamar de avaliação no ano 
subsequente. É preciso aten-
ção ininterrupta para manter 
o bom desempenho. As pu-
blicações são enquadradas 
em estratos indicativos da 
qualidade, de A1 a C, sendo 
que o intervalo entre B2 e A1 
é considerado superior.

Veja no quadro os 
conceitos obtidos pela 
Revista Bioética junto à Ca-
pes em cada uma das áreas.

Publicação tem reconhecimento multidisplinar

Acesse revistabioetica.cfm.org.br 

CONCEITO REVISTA BIOÉTICA JUNTO À CAPES

ÁREA DE AVALIAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO

 TRIÊNIO
2010-2012 

QUADRIÊNIO 
2013-2016 

Biotecnologia C B4

Ciências da Religião e Teologia B5 B2

Enfermagem (impresso) B3 B2

Enfermagem (online) B3 B2

Filosofi a (impresso) C B1

Filosofi a (online) B3 B1

Interdisciplinar (impresso) B2 B1

Interdisciplinar (online) B3 B1

Medicina II (impresso) B5 B4

Medicina II (online) - B4

Psicologia (impresso) B3 B1

Psicologia (online) - B1

Saúde Coletiva (impresso) B4 B2

Saúde Coletiva (online) B4 B2

Sociologia (online) B5 B1

Educação - B1

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo - B2

Medicina Veterinária - B5




