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Conselheiros efetivos

Ademar Carlos Augusto (Amazonas), 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 Damásio (Piauí), 
Lisete Rosa e Silva Benzoni (Paraná), Lueiz Amorim 
Canedo (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 José Ferreira Lyra (Maranhão), Newton 
Monteiro de Barros (AMB), Norberto José da Silva Neto 
(Paraíba), Otávio Marambaia dos Santos (Bahia), Paulo 
Antônio de Mattos (Espírito Santo), Pedro Eduardo 
Nader (Tocantins), Renato Moreira Fonseca (Acre), 
Rosa Amélia Andrade Dantas (Sergipe), Ruy Yukimatsu 
Tanigawa (São Paulo), Sérgio Tamura (Distrito Federal), 
Wilmar de Athayde Gerent (Santa Catarina).

Conselheiros suplentes

Abdon José Murad Neto (Maranhão), 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 S. 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), Júlio Ru� no Torres (Amazonas), 
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).

Nesta edição do jornal 
Medicina, chama atenção 
o grande número de repor-
tagens sobre problemas de 
saúde com origem, na maio-
ria das vezes, em situações 
que poderiam ser evitadas 
se o País contasse com uma 
gestão e� ciente nesta área.

Por exemplo, os dados 
que apontam o aumento 
dos casos de sí� lis congê-
nita, a alta incidência de 
tuberculose e o retorno da 
febre amarela testemunham 
uma realidade que não dia-
loga com o desenvolvimento 
anunciado em pesquisas e 
levantamentos o� ciais.

Indicadores tão ruins de 
doenças infectocontagiosas 
demonstram que alguém, 
em posto-chave, não tem 
feito sua lição de casa, ou 
seja, cuidado da saúde dos 
brasileiros. Sem dúvida, 
se houvesse uma atenção 
básica e� ciente, com pro-
� ssionais bem treinados e 
infraestrutura adequada, 
certamente esses indicado-
res seriam melhores.

Falamos de doenças tí-
picas de locais onde faltam 
saneamento e ações preven-
tivas regulares e sobram des-
caso e incompetência. No 
� m, a conta recai sobre os 
ombros da população e dos 

pro� ssionais, que sofrem na 
pele as consequências da in-
diferença para com a saúde.

Contudo, os gargalos 
não residem apenas nos 
postos de saúde. Há ou-
tras di� culdades também 
na área hospitalar, que tem 
sido relegada a plano se-
cundário pelos gestores. 
Sem maiores pudores, eles 
cortam recursos e impedem 
o funcionamento de leitos 
de internação, deixando 
milhares de pacientes e seus 
familiares sem suporte as-
sistencial no momento em 
que estão mais vulneráveis.

É isso o que acontece 
com a assistência psiquiátri-
ca, que, ao longo de 11 anos, 
perdeu cerca de 15 mil leitos 
de internação. Na contra-
mão, aumenta o número de 
brasileiros e os índices de 
drogadição e de transtornos 
mentais graves, que exigem 
cuidados intensivos, impos-
síveis de serem administra-
dos em unidades básicas ou 
nas residências. Aos poucos, 
assistimos ao retorno a um 
tempo em que o cuidado 
com o doente mental era re-
servado à polícia e à igreja.

Neste cenário, a tenta-
tiva de as� xiar a oferta de 
leitos psiquiátricos com o 
pagamento de valores bai-

xos e insu� cientes revela 
uma ação quase maquiavé-
lica, que desconsidera o ser 
humano que deveria estar 
no foco de todas as ações 
do Estado. São medidas 
deste tipo que tornam visí-
vel a indiferença da gestão 
para com aspectos mínimos 
da dignidade e dos direitos 
de cada cidadão.

Ao denunciar esse esta-
do da arte, o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) 
escancara as entranhas de 
um sistema, no qual acre-
dita e defende. Mostra os 
problemas que a gestão es-
conde ou � nge que não vê. 
Por meio das notícias estam-
padas nesta edição – e em 
tantas outras já publicadas 
ou que virão –, queremos, 
sobretudo, despertar o dese-
jo de mudança entre os pro-
� ssionais e a população.

A� nal, é com o envol-
vimento de cada um que 
poderemos cobrar as res-
postas para que, um dia, o 
País tenha a saúde que so-
nha e merece.

Hermann A.  V. von Tiesenhausen
Diretor executivo do jornal Medicina

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 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

Conselho editorial

Quero expressar minha insatisfação com a 
divulgação da pesquisa Datafolha/CFM que 
apontou ser o médico o pro� ssional com maior 
credibilidade e con� ança junto aos brasileiros. 
Essa notícia desvia a atenção do caos que a 
medicina vem enfrentando nos últimos anos.

Edgar Alarcon Novillo
CRM-RJ 922307 

dilluvian@gmail.com

CFM Responde: Esses dados são relevan-
tes por con� rmarem, a partir de pesquisa de 
opinião pública, que o médico brasileiro priva 
de bom conceito junto à população, apesar de 
sucessivos embates e ações difamatórias em-
preendidas por determinados segmentos. Além 
disso, o CFM e os CRMs têm mantido um 
trabalho de � scalização das políticas públicas 
de saúde no País, com a produção de vários re-
latórios sobre temas como dé� cit no número de 
leitos, condições de funcionamento de hospitais 
públicos de referência, falta de infraestrutura 
em postos de saúde, má execução orçamentá-

ria, e baixo � nanciamento do SUS – todos com 
ampla repercussão, mantendo o foco no contro-
le das políticas públicas de saúde.

Quais são a posição e a ação do Conselho quanto 
à situação dos médicos federais, cujo salário bási-
co já chega a patamares inimagináveis e precisa de 
revisão, pois está muito aquém da realidade?

Mario de Oliveira Rego Barros
CRM-SE 122

mariorego1@hotmail.com

CFM Responde: A valorização do médico e 
da medicina, o que inclui o pagamento de uma 
remuneração digna aos pro� ssionais, é pauta 
permanente do CFM, que tem feito constantes 
articulações juntos aos gestores para sua revisão. 
De forma complementar, o CFM tem lutado 
pela aprovação de uma carreira de Estado para 
o médico do SUS com previsão de salário com-
patível para a função.

Convido todos os leitores a conhecerem o 
blog da Sociedade Brasileira de Médicos Es-
critores (Sobrames). A � nalidade é divulgar a 
atividade de colegas que produzem literatura 
não cientí� ca e estão em atividade nas diver-
sas regiões do País. O endereço é sobrames-
nacional2017.blogspot.com. 

Josyanne Rita de Arruda Franco
CRM-SP 53919

josyannerita@gmail.com

Parabenizamos o CFM pela edição da Re-
vista Bioética 2016-24, a qual acusamos o 
recebimento. Na oportunidade, expressa-
mos nosso entendimento de que se trata de 
uma brilhante publicação.

Derlano Bentes Capucho
Presidente CRO-RR

presidente@crorr.org.br
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CONHECENDO O CFMINSTITUCIONAL

Carlos Vital Tavares Corrêa Lima

PALAVRA DO PRESIDENTE

Saúde e o Índice de Desenvolvimento Humano

Antes de qualquer conjectura sobre saúde e desenvolvimento é relevante, a uma melhor com-
preensão da matéria em pauta de análise, lembrar uma incontroversa verdade, intrínseca à 
condição humana e expressa de forma simbólica ou emblemática na antiga máxima popular 
brasileira: “saúde é o que interessa e o resto não tem pressa!”.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), utilizado pela Organização das Nações Uni-
das (ONU), é um parâmetro de bem-estar das populações de 188 países. Obtido mediante cál-
culos que levam em consideração fatores como expectativa de anos de vida, anos de estudos 
educacionais e renda nacional bruta per capita, em uma escala numérica na qual a nação com 
pontuação mais próxima de 1 tem o melhor desempenho.

No período de avaliação do IDH durante o ano de 2016, divulgado em março de 2017, a No-
ruega apareceu no topo do ranking com um índice de 0,949, a Austrália e a Suíça empataram 
em segundo lugar com um índice de 0,939, e o pior resultado foi atribuído à República Centro-
-Africana, com IDH de 0,352.

Na América Latina, o Chile com índice de 0,847 e a Argentina com índice de 0,827 ocupa-
ram, respectivamente, a 38ª e a 45ª posições. O Brasil, apesar de discreto avanço na expecta-
tiva do tempo médio de vida (74,5 para 74,7 anos) e de quase imperceptível aumento nos anos 
de processo educacional (7,7 para 7,8 anos), registrou uma queda relativamente acentuada na 
renda bruta per capita anual, que decaiu de US$ 14.858 para US$ 14.145.

Em decorrência dessa perda, o País arcou com prejuízos nos esforços envidados para redução 
da desigualdade social, não conseguiu alcançar os êxitos da Albânia, Geórgia e Azerbaijão, 
ficando com IDH de 0,754, na 79ª posição do ranking.

As melhores expectativas de anos de vida foram observadas nos países desenvolvidos que 
têm sistema único de saúde, o que fez surgir na esteira das especulações capitalistas, industriais 
e mercantis de produtos e prestações de serviços, uma polêmica desprovida de razão: a saúde é 
a base do desenvolvimento ou o desenvolvimento é o lastro da saúde?

Trata-se de uma pseudopolêmica! Sem saúde não há consistência ou progresso no labor ou na 
educação! Portanto, é óbvio o entendimento de que saúde é a pedra angular do desenvolvimento, 
que contribui decisivamente na sua promoção e manutenção.

De fato, os conceitos de desenvolvimento humano devem ter alicerce em preceitos determi-
nados pelos legítimos anseios existenciais, seculares e universais da humanidade, presentes na 
sua evolução histórica e filosófica, na qual despontam a conquista e a preservação da saúde, 
indissociável da vida, como natural e maior desejo individual e coletivo.

A nossa Carta Magna de 1988, ao inserir em seus mandamentos a saúde como direito fun-
damental, instituindo a sua efetivação como dever do Estado, acolheu o eterno e principal pleito 
humanístico, de um comportamento humanitário, salutar e corretivo das desigualdades sociais 
pelo exercício da solidariedade.

Apesar do destaque à saúde como fator de desenvolvimento, no atual estágio de recessão da 
Nação, em consequência de graves crises políticas e administrativas, o combate às nossas desi-
gualdades sociais exige o reequilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento econômico. 

No início dessas árduas tarefas, o Governo Federal precisa atingir a meta fiscal para o ano de 
2017, recuperar o déficit de R$ 139 bilhões e com este objetivo cortar mais gastos estatais em setores 
públicos e privados, suspendendo as desonerações concedidas, sem lucidez, pelo governo anterior. 

Porém, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil, entre 
os países que têm sistema único de saúde, é aquele com menor participação do Estado no gasto 
sanitário total (48,2%). 

Assim, no contexto de cumprimento das metas fiscais e de garantia da confiança do mer-
cado, são inaceitáveis mais restrições orçamentárias à saúde pública, o que sem dúvidas con-
figuraria uma situação de mistanásia, ou seja, da morte evitável de milhares de brasileiros por 
omissão governamental. 

Condutas omissivas e que possam vir a ser responsáveis por danos irremediáveis a bens de 
caráter absoluto são intoleráveis e paradoxais à lei, à ética, à moral e à voz do povo, recepciona-
da na Carta Magna do País: “saúde é o que interessa e o resto não tem pressa!”. 

Condutas 

omissivas e que 

possam vir a 

ser responsáveis 

por danos 

irremediáveis a 

bens de caráter 

absoluto são 

intoleráveis e 

paradoxais à 

lei, à ética, à 

moral e à voz 

do povo.
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Saúde suplementar

Avançam as negocia-
ções entre médicos 

e operadoras de planos de 
saúde, que têm até o iní-
cio do segundo trimestre  
para negociar os reajus-
tes que serão aplicados 
aos seus contratos. Por 
isso, a Comissão Nacio-
nal de Saúde Suplemen-
tar do Conselho Federal 
de Medicina (Comsu/
CFM) volta a alertar os 
médicos sobre os requi-
sitos mínimos que devem 
ser considerados antes de 
fechar acordo de traba-
lho com as empresas.

A Lei nº 13.003/2014, 
em vigor desde o � nal de 
2015 e fruto da atuação 
do CFM e outras entida-
des médicas no Congres-
so Nacional, estabelece, 
por exemplo, a obrigato-
riedade de contratos por 
escrito e detalhados, es-
peci� cando obrigações 
e responsabilidades. As 
orientações aos médicos 
sobre os requisitos míni-
mos para a contratuali-
zação com operadoras de 
planos de saúde estão em 

uma cartilha elaborada 
pelo CFM em conjunto 
com a Associação Médi-
ca Brasileira (AMB), dis-
ponível em https://goo.gl/
wYJnM7.

“Do ponto de vista 
dos prestadores de servi-
ço, a obrigatoriedade de 
contratos formais com as 
operadoras não apenas 
permite a revisão periódi-
ca dos preços pagos a eles 
como também signi� ca 
o � m da prática do des-
credenciamento imotiva-
do. De qualquer modo, é 
preciso estar atento aos 
parâmetros recomenda-
dos às negociações para 
que todos os contratos 
estejam em consonância 
com o movimento médi-
co nacional”, defendeu o 
coordenador da Comsu, 
Salomão Rodrigues.

De acordo com o coor-
denador, os médicos e en-
tidades representativas 
devem ficar atentos às 
propostas encaminhadas 
para garantirem que os 
textos contemplem ain-
da o recebimento integral 

dos valores e percentuais 
propostos durante as ne-
gociações em cada unida-
de da federação.

Legislação – Desde 
a entrada em vigor da 
Lei da Contratualização 
(13.003/2014), os con-
tratos com as operadoras 
devem incluir a revisão 
periódica dos honorá-
rios (com exposição de 
percentuais de reajus-
te, indicadores e prazos 
de reajuste). À Agência 
Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) cabe 
� xar um índice de rea-
juste apenas em casos 
especí� cos, quando ope-
radora e prestador não 
chegarem a um acordo 
após todas as rodadas.

Nesses casos, a base 
de cálculo de� nida pela 
ANS para se chegar ao 
percentual de reajuste 
será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) cheio, 
que corresponde ao valor 
acumulado nos 12 meses 
anteriores à data do ani-
versário do contrato.

Médicos devem fi car atentos a contratos 
Negociações com operadoras são regidas pela Lei nº 13.003/2014, resultado de atuação das entidades médicas

Comsu: contrato escrito com operadoras é benefício para o médico

CONFIRA AS PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES

• Os contratos devem ter cláusula de livre negociação entre as partes

• A forma de reajuste dos serviços deve ser expressa de modo claro e objetivo

• Os contratos não devem propor fracionamento de qualquer índice

• O índice regulamentado pela ANS é o IPCA cheio, que deve ser adotado em 
sua integralidade

• Prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços devem 
ser expressos claramente

• Sempre que o equilíbrio econômico e fi nanceiro do contrato estiver ameaçado, 
poderá ser formalizado termo aditivo de reajuste a qualquer tempo mediante 
acordo entre as partes

• Os contratos que não atenderem às diretrizes recomendadas poderão ser 
comunicados à AMB pelo e-mail cbhpm@amb.org.br

• Indícios de infração ética por parte da operadora ou do prestador de serviços 
devem ser encaminhados ao Conselho Regional de Medicina do estado.  Veja lista 
em www.portalmedico.org.br

Ação parlamentar

CAP fecha 2016 com forte atuação

A aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 454/2009 – que cria a 
carreira de Estado para médicos no Sistema Único de Saúde (SUS) – passará por intensos 
embates políticos no Congresso Nacional. Pronta para votação em Plenário, a PEC de au-
toria do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) já passou por todas as comissões na Câmara 
dos Deputados e aguarda a inclusão na pauta para conclusão na Casa. O texto assegura 
ingresso por concurso público, regime de dedicação exclusiva, oferta de condições de 
trabalho e de atendimento, acesso a educação continuada, possibilidade de progressão 
funcional e remuneração condizente com as responsabilidades, entre outros pontos. 
“Nos empenhamos para fortalecer nossa base de apoio e, assim, pautar a PEC o mais 
rápido possível. A proposta é um instrumento importante para fixação de profissionais nos 
municípios, além de valorizá-los”, observou Alceu Pimentel, coordenador da CAP.

Carreira de Estado é prioridade
Fixação: a carreira no SUS pode ampliar o acesso a assistência em áreas distantes

Em 2016, mesmo tendo sido um 
ano em que as comissões permanen-
tes do Congresso Nacional funciona-
ram apenas seis meses, a Comissão de 
Assuntos Políticos (CAP) do Conse-
lho Federal de Medicina (CFM) e da 
Associação Médica Brasileira (AMB) 
analisou mais de 100 projetos, reuniu-se 
com 34 parlamentares e participou de 
cinco audiências públicas na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal.

Há muito as entidades médicas atuam 
dentro do Congresso Nacional a � m de 
sensibilizar parlamentares para temas de 
interesse dos médicos e da sociedade. O 
embate estabelecido, em 2015, sobre a 
revisão do Decreto do Cadastro Nacio-
nal de Especialistas (nº 8.497/2015) é 
um exemplo do trabalho realizado. 

Após reação das entidades médicas, 
o governo reescreveu o Decreto – que 
instituía a etapa “Mais Especialistas” 
dentro do Programa Mais Médicos. 
Para o CFM, a norma abria brechas 
para mudar os critérios de formação de 
médicos especialistas no Brasil.

As reações do lado dos médicos fo-
ram muitas, e o CFM chegou a decla-

rar na época que, na prática, o decreto 
acabaria com a necessidade de uma 
formação de qualidade. “O Decreto 
representava a transformação do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) num modelo 
de atenção desigual, marcado pela ini-
quidade ao oferecer aos seus pacientes 
assistência com médicos de formação 
precária, com consequentes riscos para 
valores absolutos, como a vida e a saú-
de. O Mais Especialistas era mais uma 
agressão à classe médica e à população 
brasileira”, recordou o 2º tesoureiro do 
CFM, Dalvélio Madruga.

O apoio veio também de dentro do 
parlamento. O conselheiro federal con-
ta que, na tentativa de derrubar o de-
creto, os deputados chegaram a apre-
sentar um requerimento de urgência 
para colocar em votação, no plenário 
da Câmara, um projeto que tirava a 
validade da medida.

Para evitar uma derrota no Con-
gresso, o governo acabou propondo 
acordo. O texto para a nova medida foi 
elaborado por sugestão de grupo inte-
grado pelo CFM e pela AMB, além de 
outras entidades.
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Assistência farmacêutica

Qualidade dos genéricos preocupa o CFM 
A e� cácia dos medi-

camentos genéri-
cos produzidos no Brasil 
é tema de preocupação 
para o Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM). 
O Tribunal de Contas da 
União (TCU) divulgou, 
em outubro de 2016, o 
resultado de uma audi-
toria realizada por solici-
tação do Congresso Na-
cional (PFC 170/2014) 
com base em “denúncias 
de pro� ssionais de saú-
de e de consumidores no 
sentido de que a e� cácia 
do medicamento genérico 
seria limitada”.

As queixas informa-
vam, inclusive, a “neces-
sidade de substituição 
dos genéricos, no meio do 
tratamento, por não surti-
rem os efeitos esperados 
para os princípios ativos”. 
Sob relatoria do ministro 
Bruno Dantas, a auditoria 
concluiu que há fragilida-
des no monitoramento e 
� scalização realizados 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) dos medicamentos 
comercializados no País. 

“É de extrema re-
levância termos à dis-
posição da população 
múltiplos laboratórios 

produzindo o mesmo me-
dicamento, que é o caso 
dos genéricos. No entan-
to, só há de fato benefí-
cio se todos os remédios 
disponíveis no mercado 
cumprirem sua função no 
tratamento do paciente, se 
efetivamente tiverem qua-
lidade”, ressalta Hermann 
von Tiesenhausen, 1º se-
cretário do CFM.

Cancelamentos – 
Em nota recente, publi-
cada em resposta a notí-
cias sobre medicamentos 
genéricos, a Anvisa a� r-
mou manter seu posicio-
namento: “os medica-
mentos genéricos a que 
os brasileiros têm acesso 
são seguros”. Dados da 
própria autarquia revelam 
que, de janeiro de 2000 
a agosto de 2016, 4.661 
medicamentos genéricos 
foram registrados no País. 
Contudo, desse total, 861 
foram cancelados, restan-
do 3.800 medicamentos 
genéricos de 114 empre-
sas detentoras de regis-
tros válidos no Brasil. 

De acordo com a Anvi-
sa, as principais vantagens 
dos genéricos são: “dispo-
nibilizar medicamentos de 
menor preço, uma vez que 
o medicamento genérico 

deve ser, no mínimo, 35% 
mais barato que o medi-
camento de referência; 
reduzir os preços dos me-
dicamentos de referência, 
com a entrada de medica-
mentos concorrentes (ge-
néricos); contribuir para 
aumento do acesso a me-
dicamentos de qualidade, 
seguros e e� cazes”. 

Critérios – O medi-
camento genérico deve 

conter os mesmos prin-
cípios ativos, forma far-
macêutica, dose, via de 
administração, posologia 
e indicação terapêutica 
do medicamento de refe-
rência, sendo, assim, in-
tercambiável por garantir 
a mesma e� cácia e segu-
rança. Para entrarem no 
mercado, os genéricos 
são submetidos a testes 
em laboratórios creden-

ciados pela Anvisa a � m 
de con� rmar a bioequi-
valência (conter idêntica 
composição qualitativa e 
quantitativa de princípio 
ativo) e comparável bio-
disponibilidade (velocida-
de e extensão de absor-
ção de um princípio ativo 
a partir de sua curva con-
centração/tempo na cir-
culação sistêmica ou sua 
excreção na urina).

Relatório do TCU aponta indícios de falhas no controle de produção das fórmulas por parte da Anvisa

Orientação: em documento ao CFM, CNJ reforça pedido a médicos para prescreverem medicamentos genéricos

CNJ pede que médicos prescrevam genéricos

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orientou médicos a 
receitarem medicamentos indicando seu nome genérico, conforme 
preconiza a Lei nº 9.787/1999. O tema foi tratado em correspon-
dência enviada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) a todos os 
Conselhos Regionais de Medicina (CRMs), ainda no início do ano. 

Com foco na segurança do paciente, o CFM destaca a impor-
tância da Lei e também a necessidade de que o Estado cumpra seu 
papel fiscalizador a fim de garantir a eficácia e a confiabilidade dos 
medicamentos genéricos. 

Segundo a Lei nº 9.787/1999, as prescrições médicas e 
odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum 
Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Inter-
nacional (DCI). 

“A legislação impõe a prescrição obrigatória do nome genérico 
de medicamentos em atendimentos pelo SUS, e assim os médicos 
brasileiros fazem e devem fazer, visto que devemos cumprir a lei. 
No entanto, é curiosa a observação: por que somente no SUS?”, 
indaga Hermann von Tiesenhausen, ressaltando que “a segurança 
e a saúde do paciente são o foco das prescrições médicas, inde-
pendentemente de onde seja o atendimento”.

O ressurgimento da febre 
amarela no País, bem como 
o aumento da incidência 
de outros problemas, como 
dengue e chikungunya, leva-
ram o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) a instituir 
uma Câmara Técnica de In-
fectologia. O coordenador 
do grupo, Emmanuel Fortes, 
explica como será o traba-
lho desenvolvido: “queremos 
analisar estratégias que estão 
impostas, propor correções e 
até mesmo a retomada de 
algumas antigas ações do 
governo federal mais e� cazes 
e que foram abandonadas”, 
explica ele, que também é 3º 
vice-presidente do CFM.

Fortes atribui a volta das 
doenças que já estiveram 
sob controle à falta de polí-

ticas públicas de saúde vol-
tadas a prevenção. Com re-
lação especi� camente à febre 
amarela, ele ressaltou que 
“uma das maiores barreiras 
para evitar a propagação é o 
reforço à imunização”.

Na sua avaliação, o 
médico tem papel-chave na 
prevenção da doença, pois 
pode orientar e tranquili-
zar seus pacientes quanto 
à necessidade de vacinação. 
“Nós precisamos contar 
com os médicos do Brasil in-
teiro engajados nessa cam-
panha, tendo uma atitude 
patriótica, porque a febre 
amarela mata nas grandes 
cidades na maioria das ve-
zes”, destacou. 

Dados gerais – A do-
ença estava sob controle 

desde 2009, quando en-
cerrou o mais recente perí-
odo epidêmico, iniciado em 
2007. No entanto, do � m de 
2016 a fevereiro deste ano, 
casos da doença infecciosa 
têm se espalhado cada vez 
mais. Até o fechamento des-
ta edição, o Ministério da 
Saúde con� rmou 352 casos 
da doença no período.

Os dados constam do 
Informe nº 25 do Centro 
de Operações de Emergên-
cias em Saúde Pública sobre 
Febre Amarela.  Ao todo, 
1.411 casos foram noti� ca-
dos, 224 óbitos foram con-
� rmados e 915 ainda estão 
sob investigação. Por sua 
vez, o Governo a� rma ter 
intensi� cado a vacinação 
contra a doença.

Conselho cria Câmara Técnica de Infectologia
Febre amarela
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Assistência psiquiátrica

SUS perde mais de 15 mil leitos
Em 11 anos o Brasil per-

deu 38,7% dos leitos 
de internação psiquiátrica 
que possuía para atendi-
mento a pacientes na rede 
pública. Em 2005, eram 
40.942 unidades. Em de-
zembro de 2016, os regis-
tros do Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES) com-
putavam apenas 25.097, 
número que deve ser ain-
da mais reduzido com 
a manutenção da polí-
tica adotada pelo Go-
verno a partir da Lei da 
Reforma Psiquiátrica 
(10.216/2001).

Apesar do aumento da 
população, que foi de 12% 
entre 2005 e 2016, e dos 
problemas decorrentes do 
crescimento do consu-
mo de drogas e de outros 
transtornos psiquiátricos, 
o per� l atual dessa rede 
de atenção tem se con-
solidado. Além da queda 
na quantidade de leitos 
de internação, também 
caiu o número de unida-
des hospitalares que se 
dedicam ao atendimento 
de pacientes com neces-
sidade de assistência psi-
quiátrica. No mesmo pe-
ríodo, o total de serviços 
com essa vocação caiu 
de 228 para 143, ou seja, 
uma perda de 37%.

Nos estados, o pro-
blema se materializou 
de diferentes formas. As 
maiores quedas no volu-
me de leitos de internação 
psiquiátricos ocorreram 
em São Paulo (-5.277), 
Rio de Janeiro (-4.340), 
Pernambuco (-2.102) e 
Minas Gerais (-1.880). 
Estes números re� etem 
o dé� cit em termos abso-
lutos. Contudo, do ponto 
de vista proporcional, o 
ranking indica, por ordem 
decrescente, o Tocantins, 
com perda de 91% (de 160 
para 15 leitos), seguido do 
Espírito Santo (78%, de 
620 para 134), Pernam-
buco (64%, de 3.293 
para 1.191). Fazem parte 
do cálculo tanto os leitos 
em hospitais psiquiátricos 
como aqueles em hospi-
tais gerais.

A justi� cativa do Mi-
nistério da Saúde se baseia 
na Lei nº 10.216/2001, 
que estabelece parâme-
tros para o segmento, pri-
vilegiando a atenção am-
bulatorial. Seguindo esse 
entendimento, foi edita-
da também a Portaria nº 
1.631/2015, que de� ne a 
necessidade mínima de 
um leito para cada 23 mil 
habitantes, o que dá 0,04 
leito para cada mil habi-
tantes. Esse percentual 
de� nido em 2015 é 11 ve-
zes menor do que o esti-
pulado em 2002 pela Por-
taria nº 1.001/02 (0,45).

Os cortes, porém, têm 
sido tão severos, que mui-
tos estados � caram abaixo 
de ambos os limites. Após 
ajustes recentes, no Espí-
rito Santo e em Roraima a 
proporção � cou em 0,03. 
No Pará e em Rondônia, 
está em 0,02. Em Tocan-
tins, a razão é de 0,01 leito 
por mil habitantes. 

“Discordamos frontal-
mente dessa redução. Ela 
é arbitrária e não está am-
parada em nenhuma expe-
riência internacional”, en-
fatiza o 3º vice-presidente 
do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Emma-
nuel Fortes, que também 
coordena a Câmara Técni-
ca de Psiquiatria da autar-
quia. Para ele, o percentual 
de 0,45 leitos era razoável 
e dava segurança ao aten-
dimento.

“Criou-se uma ani-
mosidade contra o hos-
pital psiquiátrico como 
se ele � zesse mal à saúde 
do doente mental. O que 
faz mal é um hospital sem 
médicos e sem condições 
de funcionar. A Lei nº 
10.216/2001 veio para dis-
ciplinar o acesso ao hospi-
tal psiquiátrico, e não para 
impedi-lo de funcionar. O 
hospital deve funcionar 
com uma equipe compe-
tente e multipro� ssional. 
Se não tiver médico, en-
fermeiro, assistente so-
cial, psicólogo e terapeuta 
ocupacional, o local será 
considerado um asilo, im-
próprio para tratamento”, 
argumenta Fortes.

Politica do governo também tem levado ao fechamento de unidades hospitalares especializadas no País

Na Inglaterra e no Ca-
nadá, que têm modelos 
públicos parecidos com o 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), a proporção de lei-
tos de internação psiquiá-
trica por mil habitantes é 
de 0,58 e 1,90, respectiva-
mente. Nos Estados Uni-
dos e na Alemanha, essas 
razões são de 0,95 e 0,76. 
Na América Latina, os 
números seguem a mesma 
tendência: o Uruguai pos-
sui um indicador de 0,54 
leito por mil habitantes e 
na Argentina esse índice é 
de 0,68.

No Brasil, os números 
o� ciais não espelham a reali-
dade, o que pode signi� car 
situação ainda pior. De 
acordo com especialistas, 
há indícios de que o CNES 
esteja desatualizado. No 
Piauí, por exemplo, consta 
a existência de 217 leitos 
de internação psiquiátrica 
para atender a uma popu-
lação de 3 milhões. Mas o 
número é questionado por 
lideranças locais, que as-
seguram haver apenas 160 
unidades disponíveis.

Para Antônio Geral-
do da Silva, ex-presidente 

da Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP), “os 
leitos que dizem existir são 
de fantasia. Quero que me 
apontem quais hospitais 
gerais internam pacien-
tes psiquiátricos em surto. 
Quando muito, fazem o 
primeiro atendimento e já 
encaminham para o hospi-
tal especializado”.

“É preciso entender 
que a doença psiquiá-
trica é como outra qual-
quer. Ninguém aconselha 
alguém infartado a ficar 
em casa esperando a dor 
passar. Por que, então, 
entende-se que um surto 
psicótico pode ser curado 
só com carinho, sem medi-
cação?”, argumenta o con-
selheiro federal pelo Piauí 
Leonardo Sérvio Luz, que 
comanda o atendimento 
em um Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) na 
cidade de Uruçuí (PI).

Tese de doutorado 
do psiquiatra Maurício 
Lucchesi, aprovada na 
Faculdade de Medicina 
da USP, aponta que, em 
2006, de 313 hospitais ge-
rais brasileiros apenas 97 
(31%) tinham seis ou mais 

leitos de internação em psi-
quiatria com condições de 
atendimento. Os demais 
não estavam autorizados 
a funcionar. Em 2014, para 
o Ministério da Saúde, 187 
hospitais gerais estavam 
habilitados a oferecer este 
tipo de assistência, totali-
zando 888 leitos.

De acordo com estima-
tivas do próprio Ministério, 
3% da população sofre de 
transtornos mentais graves; 
6%, de problemas mentais 
decorrentes do uso de álcool 
e outras drogas; e 12% vão 
necessitar de algum atendi-
mento em saúde mental em 
algum momento da vida.

“Acredita-se que há 
25 milhões de pessoas que 
necessitam de algum aten-
dimento psiquiátrico, sendo 
que terão enorme di� culda-
de de contar com a integra-
lidade da assistência, pois 
o Governo, ao contrário 
de reforçar as etapas dos 
cuidados possíveis, adotou 
uma estratégia que preju-
dica aqueles que, em algum 
momento de sua história 
clínica, precisarão de su-
porte hospitalar”, a� rma 
Emmanuel Fortes.

Brasil não segue tendência internacional

 LEITOS PSIQUIÁTRICOS – DISTRIBUIÇÃO SUS 2005 E 2016 *
15 ESTADOS COM MAIORES DÉFICITS PROPORCIONAIS NO PERÍODO * 

UF
Leitos SUS Leito / 1.000 habitantes Redução no período

2005 2016 2005 2016 Número
absoluto

Proporção   
(%)

Tocantins 160 15 0,12 0,01 -145 -91%

Espírito Santo 620 134 0,18 0,03 -486 -78%

Pernambuco 3.293 1.191 0,39 0,13 -2.102 -64%

Minas Gerais 3.046 1.166 0,16 0,06 -1.880 -62%

Bahia 1.264 555 0,09 0,04 -709 -56%

Rio Grande do Norte 819 369 0,27 0,11 -450 -55%

Amazonas 126 57 0,04 0,01 -69 -55%

Rio de Janeiro 7.960 3.620 0,52 0,22 -4.340 -55%

Sergipe 380 205 0,19 0,09 -175 -46%

Piauí 400 217 0,13 0,07 -183 -46%

Ceará 1.120 624 0,14 0,07 -496 -44%

Paraíba 801 460 0,22 0,12 -341 -43%

São Paulo 13.089 7.812 0,32 0,17 -5.277 -40%

Goiás 1.303 986 0,23 0,15 -317 -24%

Maranhão 822 652 0,13 0,09 -170 -21%

* Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Ministério da Saúde – Saúde Mental em Dados 2016/MS.
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O valor pago pelo Mi-
nistério da Saúde 

para a manutenção de um 
leito de internação psiquiá-
trico é 32% menor que o 
repassado para as unida-
des que funcionam na mo-
dalidade de hospital-dia, na 
qual o paciente permanece 
em tratamento durante 
manhã e tarde e retorna 
para sua casa à noite. En-
quanto essa modalidade 
recebe o equivalente a R$ 
39,88 como diária, um lei-
to de internação, que ge-
ralmente acolhe pessoas 
em situação de surto, tem 
de ser mantido com um 
repasse de R$ 26,91.

Esses valores preci-
sam ser su� cientes para 
arcar com as despesas 
de alimentação, lavande-

ria, limpeza, medicamen-
tos e cuidados da equipe 
de atendimento, incluindo 
médicos e outros pro� ssio-
nais. Isso revela a estraté-
gia de eliminar essa possi-
bilidade de assistência pelo 
sufocamento. “As� xiou-se 
� nanceiramente as insti-
tuições. Em decorrência, 
muitas delas fecharam ou 
estão sendo obrigadas a 
fechar suas portas”, disse 
Emmanuel Fortes.

De acordo com a 
Confederação das San-
tas Casas de Misericór-
dia, Hospitais e Entida-
des Filantrópicas (CMB), 
rede que responde por cer-
ca de 40% de todas as in-
ternações realizadas pelo 
SUS, não há interesse dos 
hospitais gerais em ofere-

cer novos leitos psiquiátri-
cos. “Há uma preocupa-
ção com a segurança dos 
pacientes, pois os de psi-
quiatria, principalmente em 
surtos, podem representar 
algum risco. Além disso, a 
baixa remuneração não co-
bre os custos”, informou a 
entidade por meio de nota. 

Estudos realizados 
pelo psiquiatra Maurício 
Lucchesi apontam que, 
em 2008, a remunera-
ção diária ideal para lei-
tos psiquiátricos em hos-
pitais gerais seria de R$ 
190,00, mantendo-se 20 
leitos com uma ocupação 
em torno de 80%.

O orçamento fede-
ral destinado a assistência 
psiquiátrica também se-
gue sendo reduzido. Até 

a década de 2000, a saú-
de mental respondia por 
6,3% do orçamento do 
Ministério da Saúde. Atu-
almente, esse montante 
corresponde a 1,8% dos 
gastos. “Como você apro-
va uma lei (no caso a de nº 
10.216/2001) que aumenta 
os custos do atendimento, 
mas na outra ponta reduz 
o � nanciamento?”, ques-
tiona o psiquiatra Antônio 
Geraldo da Silva.

A política adotada tam-
bém segue na contramão 

dos indicadores demográ-
� cos nacionais. Em 2005, 
as estimativas do Minis-
tério indicavam que cerca 
de 16,5 milhões de brasilei-
ros seriam eventuais por-
tadores de transtornos psi-
quiátricos graves, portanto 
passíveis de serem referen-
ciados para internações. 
Em 2016, esse número pas-
sou para 25 milhões, num 
aumento de 52%. No mes-
mo período, o total de leitos 
de internação psiquiátricos 
retrocedeu em 39%.

Assistência psiquiátrica

Baixo fi nanciamento 
asfi xia rede de atenção 

Custeio: remuneração do Ministério é inferior ao custo do leito psiquiátrico

Hospital de referência 
psiquiátrica em Alagoas, o 
Portugal Ramalho fechará 
as portas caso o governo 
estadual leve adiante a pro-
posta de transformá-lo em 
hospital geral. Os 160 leitos 
perdidos se somarão aos 
15.845 leitos de internação 
em psiquiatria desativados 
no País desde 2005.

Atualmente, Alagoas 
conta com 480 leitos psiquiá-
tricos (todos em Maceió) para 
atender 3,3 milhões de habi-
tantes, o que corresponde a 
uma média de 0,15 leito por 
mil habitantes. O Cadastro 
Nacional de Estabelecimen-
tos de Saúde (CNES) diz 
que são 640 leitos, porém 
o Hospital José Lopes de 
Mendonça informou que 
não mais atende pelo SUS.

Segundo relatos do corpo 
técnico do Portugal Ramalho, 
a instituição cumpriu todas 
as diretrizes previstas nos pa-
râmetros assistenciais da Lei 
nº 10.216/01 e em portarias 
posteriores. Reduziu os leitos 
de internação psiquiátrica 
de mais de 300 para 160 e 
estabeleceu uma política de 
portas abertas, inclusive com 
a criação de um CAPS II e 
outro AD. No entanto, o Mi-
nistério da Saúde nunca re-
conheceu esses centros, nem 
lhes repassou recursos.

A média de internação 
por paciente é de 15 a 20 
dias, sem considerar aque-
les considerados asilares. 
Quando estes entram no 
cômputo, o tempo supera os 
30 dias. Contudo, o � m da 
instituição é iminente. “Não 
somos contra a construção 
de um hospital geral, mas 
entendemos que ela possa 
ocorrer com mais calma, 
mantendo-se o Portugal Ra-
malho como é hoje. Temos a 
certeza de que as autorida-
des competentes só iniciarão 
tal mudança quando nossos 
pacientes forem absorvidos 
por outros serviços com 
qualidade, o que não vis-
lumbramos de imediato”, 
argumenta Audenis Aguiar 
Peixoto, diretor do hospital 
– que tem a única emergên-
cia psiquiátrica do estado.

Para Lúcia Maria Santa 
Rita, que trabalhou 32 anos 
no hospital (a metade do pe-
ríodo como diretora geral), 
“com a epidemia do crack 
e o aumento da drogadição, 
os problemas psiquiátricos 
aumentaram exponencial-
mente, o que deveria levar 
o poder público a aumentar 
leitos e não a fechá-los”. Ela 
também alerta que o ensi-
no psiquiátrico em Alagoas 
será prejudicado, visto que o 
hospital é ligado à Universi-

dade Estadual de Ciências da 
Saúde de Alagoas (Uncisal) e 
oferece residência médica em 
psiquiatria, além de internato 
para os cursos de medicina 
da Uncisal e da Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal). 

O fechamento do hospital 
psiquiátrico Portugal Rama-
lho deixará desassistidos não 
só pacientes em surto de Ala-
goas, como os 29 pacientes 
asilares que moram no local e 
não têm para onde ir. Essas 
pessoas deveriam ir para as 
residências terapêuticas, ou 
voltar para casa, recebendo 
ajuda do programa De Volta 
para Casa. No entanto, “ain-
da não há essas residências 
em Maceió, a rede de atenção 
psicossocial é muito fragiliza-
da e esses pacientes não têm 
mais vínculos familiares”, 
relata o diretor do hospital, 
Audenis Aguiar Peixoto.

“Já tentamos de todas 
as formas devolver esses 
pacientes para suas famílias, 
mas tem sido impossível. A 
maioria perdeu totalmente 
seus vínculos. E, quando lo-
calizamos algum parente, es-
tes argumentam que não têm 
condições de acolher o fami-
liar. Não medimos esforços 
para reintegrar o paciente”, 
, acrescentou o especialista 
que tem dedicado sua vida à 
assistência psiquiátrica. 

Em AL, fechamento de hospital acirra crise

E
B

C

Implantação de alternativas não avança

Segundo a Lei nº 10.216/01, a queda no número de leitos 
psiquiátricos seria compensada pela criação de alternativas com 
ênfase numa abordagem ambulatorial. Porém, o ritmo de abertura 
desses serviços está aquém da necessidade dos pacientes, dos 
familiares e dos profissionais.

Dados de 2015 mostram que o Governo criou apenas 10.502 
alternativas comunitárias, como os CAPS, residências terapêuticas 
e vagas no programa “De Volta para Casa”. Números atualizados 
foram solicitados ao Ministério da Saúde, mas até o fechamento 
desta edição ainda não haviam sido disponibilizados.

De 2002 a 2015, foram criados 378 CAPS AD e ADIII, espe-
cializados no acolhimento de usuários de álcool e drogas. Dentro 
do fluxo em vigor, eles são os únicos a dispor de internação e com 
condições de acolher casos de maior complexidade.

Cada CAPS pode possuir, no máximo, 12 leitos. No total, o 
País possuía 2.200 CAPS, em 2014, com uma cobertura nacional 
de 0,86 CAPS por 100 mil habitantes. O governo também criou 
as Unidades de Acolhimento de Caráter Transitório para oferecer 
suporte aos CAPS e acolher pacientes com problemas de dro-
gadição. Atualmente, existem apenas 34 dessas unidades em 
funcionamento, sendo que cada uma pode receber no máximo 
15 moradores.

O Governo anunciou também os Serviços Residenciais Tera-
pêuticos (SRT), para pessoas egressas de internações de longa 
permanência com dois anos ou mais ininterruptos em situação 
asilar.  Relato do Ministério ao Tribunal de Contas da União (TCU) 
apontava, em 2005, a existência de 15 mil pessoas nessa situação 
e, até 2014, apenas 289 SRT estavam habilitados, com abrigo para 
2.031 moradores.

O TCU recomendou a criação de CAPS, principalmente em 
municípios com até 20 mil habitantes, e de mecanismos de 
deslocamento de pacientes em surto até centros de tratamento. 
A lei determina que recursos antes destinados aos leitos sejam 
aplicados na rede extra hospitalar.
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Tuberculose

O Brasil está na 
lista da Organiza-

ção Mundial da Saúde 
(OMS) que inclui os 20 
países com maior inci-
dência de tuberculose e 
que, juntos, correspon-
dem a 84% dos casos 
no mundo. Com 84 mil 
registros estimados em 
2015, o País ocupa o 
20º lugar nesse ranking,  
segundo o documento 
Global Tuberculosis 
Report 2016 (veja tabela 
ao lado).

De acordo com a pro-
fessora e médica da Fio-
cruz Margareth Dal-
colmo, também membro 
da Câmara Técnica do 
CFM criada este ano 
para discussão sobre 
tuberculose no Brasil, os 
avanços registrados no 
País foram notórios, mas 
precisariam ter ocor-

rido em velocidade maior 
para que ele pudesse sair 
do ranking da OMS.

Dados do Boletim Epi-
demiológico do Ministério 
da Saúde apontam que, 
em 2015, o Brasil atin-
giu a meta proposta nos 
Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio para 
o coe� ciente de incidên-
cia de tuberculose. Esse 
indicador passou de 38,7, 
em 2006, para 30,9 por 
100 mil habitantes, nove 
anos depois, o que cor-
responde a uma redução 
de 20,2%. 

Membro de instân-
cias da OMS, do Banco 
Mundial e do Ministério 
da Saúde dedicadas ao 
tema, Dalcolmo explica, 
no entanto, que, para 
atingir as novas metas 
da OMS, a velocidade 
de queda no número de 

casos deveria estar em 
10% de redução ao ano. 
Hoje, esse percentual 
é menor que 3%. Isso 
explica por que ainda 
estamos na lista de países 
que concentram o maior 
número de casos.

Uma das principais 
causas de morbidade e 
mortalidade relaciona-
das a doenças infecciosas 
em países em desenvol-
vimento, a tuberculose é 
hoje um desa� o epidemio-
lógico e de política pública. 
Alvo de uma meta ambi-
ciosa da OMS e de outros 
organismos internacionais, 
a de ser erradicada até 
2035, a doença irrompe 
como um dos maiores 
desa� os de saúde pública 
dos próximos anos no Bra-
sil e em países que concen-
tram os maiores números 
de casos no globo.

Brasil é o 20º país com maior incidência
O País reduziu prevalência e mortalidade por tuberculose, 
mas enfrenta desafi os para promover o controle da doença

INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE NO MUNDO 
ESTIMATIVA OMS 2016-2020*

 País População
(em milhares)

Incidência 
(em milhares) Percentual

1º Índia 1.310.000 2.840 27,3%

2º Indonésia 258.000 1.020 9,8%

3º China 1.380.000 918 8,8%

4º Nigéria 182.000 586 5,6%

5º Paquistão 189.000 510 4,9%

6º África do Sul 54.500 454 4,4%

7º Bangladesh 161.000 362 3,5%

8º Filipinas 101.000 324 3,1%

9º Congo 77.300 250 2,4%

10º Mianmar 53.900 197 1,9%

11º Etiópia 99.400 191 1,8%

12º Tanzânia 53.500 164 1,6%

13º Moçambique 28.000 154 1,5%

14º Coreia do Norte 25.200 141 1,4%

15º Vietnã 93.400 128 1,2%

16º Tailândia 68.000 117 1,1%

17º Rússia 143.000 115 1,1%

18º Quênia 46.100 107 1,0%

19º Angola 25.000 93 0,9%

20º Brasil 208.000 84 0,8%

Número de casos nesses países 8.755 84,2%

Total global 10.400 100%

*Fonte: Global Tuberculosis Report 2016. World Health Organization. Dados organizados pelo 
CFM a partir das informações da Fig. 2.2 (pág. 12) e Tabela A4.1 (págs. 182-185)

“Por exigir um tratamento 
longo, de no mínimo seis meses, 
a adesão é um fator determi-
nante para o sucesso. Por ser 
muito e� caz, o tratamento da 
tuberculose guarda esse para-
doxo: o paciente em um a dois 
meses se sente melhor, acabam 
a febre e a tosse, ganha o peso 
que perdeu e se sente tentado 
a não tomar mais os medica-
mentos. Isso provoca a queda 
nas taxas de completude e de 
cura e, consequentemente, na 
recidiva da doença”, explica 
Margareth Dalcolmo. 

De 2004 a 2014, o Brasil 
reduziu em 21,4% o coe� cien-
te de mortalidade por tubercu-
lose – passando de 2,8 para 
2,2 por 100 mil habitantes.  
Os números são considerados 
positivos e geraram menção 
da OMS ao Brasil por ter 
atingido as três metas esta-
belecidas pelos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio 
de incidência, prevalência e 
mortalidade por tuberculose. 

A despeito dos dados posi-
tivos, entre 2005 e 2014 ainda 
foi registrada uma média de 70 
mil casos novos ao ano no Bra-
sil.  Entre 2012 e 2015, foram 
4.400 mortes por tuberculose. 
O Ministério da Saúde admite 
que a proporção de cura pre-

cisa ser incrementada: foi de 
74,2%, em 2014, e a OMS 
recomenda que o País alcance 
85%. Outro ponto crítico é a 
taxa de abandono: a média na-
cional de 11%, em 2015, é bem 
acima do que a preconizado 
pela OMS (menor que 5%). 

Ação institucional – 
Coordenador da Câmara 
Técnica do CFM sobre Tu-
berculose, Sidnei Ferreira 
identi� ca pontos críticos no 
combate à doença, como o 
abastecimento de medica-
mentos (como o etambutol e a 
terizidona) e de vacinas, além 
do alto risco de adoecimento 
de grupos vulneráveis, como 
indígenas, população carcerá-
ria e pessoas com HIV. Nesses 
segmentos, o risco chega a ser 

até 56 vezes maior que entre a 
população em geral.

O acesso à vacina tam-
bem preocupa. A produção da 
BCG pela Fundação Ataul-
pho de Paiva (FAP) foi inter-
ditada, temporariamente, por 
inconformidade de boas práti-
cas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
no � m de 2016. No dia 23 de 
fevereiro, a comissão do CFM 
reuniu-se com o presidente 
da Anvisa, Jarbas Barbosa 
Júnior, para informar as preo-
cupações com o tema. “A situ-
ação é fora do normal, pois o 
estoque atualmente existente 
deve durar aproximadamente 
seis meses”, explica Clemax 
Sant’Anna, membro da Câ-
mara do CFM.

Tratamento efi caz gera paradoxo

A dificuldade de tratamento de pessoas com tuberculose que 
se encontram sob custódia do Estado nos presídios brasileiros é 
outro tema que recebe atenção da Câmara Técnica do CFM que se 
dedica a analisar esse problema.. Segundo o Ministério da Saúde, 
os presos representam aproximadamente 0,3% da população 
brasileira e contribuem com 7,8% dos casos novos de tuberculose 
notificados no País: 5.367 registros, em 2014. Também é particu-
larmente elevada a frequência de formas resistentes relacionadas 
a tratamento irregular e detecção tardia nesse grupo populacional.

Na população carcerária, a amplificação da transmissão ocorre 
por conta de ambientes superlotados e mal ventilados e representa 
“risco não só para eles [os detentos] como para suas famílias, para 
os profissionais que exercem suas atividades nas prisões e para as 
comunidades onde as pessoas privadas de liberdade irão se inserir 
após o livramento”, explicam Alexandra Sánchez, da Fundação 
Oswaldo Cruz, e Bernard Larouzé, da Sorbonne Universités, em tra-
balho de 2016 sobre a experiência do Rio de Janeiro no controle da 
tuberculose nas prisões. Margareth Dalcolmo classifica o cenário 
atual como “uma catástrofe sanitária e uma flagrante violação dos 
mais elementares direitos à dignidade da pessoa”.

Entre as diversas medidas para sanar o problema, Sánchez 
e Larouzé apontam: melhorar as condições ambientais de 
encarceramento (condições de ventilação e iluminação natural, 
por exemplo), conter a superpopulação, resolver a restrição 
de acesso ao serviço de saúde e superar as más condições de 
trabalho dos profissionais de saúde.

O problema torna-se agudo na medida em que a população carce-
rária do Brasil é hoje a quarta maior do mundo, com 567.655 pessoas, 
e déficit de 210.436 vagas, segundo o diagnóstico do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) sobre o tema, divulgado em 2014. 

População carcerária demanda atenção

Ação: CFM institui câmara técnica para analisar enfrentamento da doença
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Sífi lis congênita

Ministério da Saúde pede apoio ao CFM
Gestores do Ministé-

rio da Saúde pediram 
o apoio do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) 
no combate à sí� lis congê-
nita e sugeriram algumas 
medidas. Entre elas está 
o pedido para que médi-
cos prescrevam o início do 
tratamento com penicili-
na benzatina nas grávidas, 
caso o teste rápido dê po-
sitivo, mesmo antes da re-
alização do exame VDRL. 
Em 2015, 40 mil bebês nas-
ceram com sí� lis congêni-
ta, e o objetivo das ações é 
reduzir esse número. 

O secretário de Vigilân-
cia à Saúde do Ministério 
da Saúde, Adeilson Lou-
reiro Cavalcante, acompa-
nhado pela diretora do De-
partamento de DST, Aids 
e Hepatites Virais, Adele 
Benzaken, se reuniu em fe-
vereiro, com o 3º vice-pre-
sidente do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), 
Emmanuel Fortes, para 
tratar da doença no País. 
“A sí� lis é uma epidemia 
que precisa ser enfrenta-
da”, a� rmou o conselheiro.

Em 2016, o CFM apro-
vou a Recomendação nº 

02/2016 indicando aos mé-
dicos que orientem seus 
pacientes a realizarem os 
exames de hepatites B e 
C, sí� lis e HIV.  O Con-
selho também é signatário 
da Agenda de Ações Es-
tratégicas para Redução 
da Sí� lis Congênita no 
Brasil, lançada pelo Mi-
nistério da Saúde em ou-
tubro do ano passado. 

O projeto contempla 
medidas preconizadas 
pelo CFM e apresen-
tadas ao Ministério em 
2016, como a ampliação 
do acesso das gestantes 
a programas de pré-natal 
com acompanhamento 
de médicos para o diag-
nóstico e a prescrição de 
tratamento; formação de 
equipes multidisciplina-
res para assegurar cui-
dado integral à gestante; 
e oferta de quantidades 
su� cientes de penicilina 
benzatina para tratar ges-
tantes e seus parceiros, 
além de penicilina crista-
lina para crianças com sí-
� lis congênita. 

Números – O Rio de 
Janeiro é o estado com a 
maior incidência de sí� lis 

congênita: 12,4 casos por 
mil nascidos vivos, con-
tra uma média nacional 
de 6,5. Membro da Câ-
mara Técnica de Pediatria 
do CFM e conselheiro no 
Rio de Janeiro, Gil Simões 
a� rma que, em um ano, 
365 casos de bebês si� lí-
ticos foram identi� cados 

em � scalização realizada 
em hospital carioca. 

“Esses dados re� etem 
o abismo social em que 
vivemos. Temos de melho-
rar a qualidade no atendi-
mento pré-natal, visto que 
apenas 3,7% das mulheres 
detectadas com sí� lis na 
gravidez realizaram tra-

tamento adequado”, res-
saltou Simões. Rio Gran-
de do Sul (11,5) e Sergipe 
(10,9) também são estados 
com índices alarmantes.

O trabalho do CFM 
nesta área também conta 
o apoio das sociedades de 
pediatras e de ginecologis-
tas e obstetras.

Em 2016, o Conselho alertou o governo sobre medidas necessárias para conter o avanço da doença

Pré-natal: o acompanhamento das gestantes durante a gestação é fundamental para prevenir doenças

O presidente do Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM), Carlos Vital, agra-
deceu ao Instituto de Medi-
cina Integral Professor Fer-
nando Figueira (IMIP) pela 
contínua oferta de vagas em 
seus cursos e estágios aos 
egressos de medicina prove-
nientes de Cabo Verde, na 
África. O IMIP é uma ins-
tituição pernambucana de 
reconhecida excelência nos 
campos do ensino, pesquisa, 
extensão e assistência.

Essa oportunidade de 
aprendizado e intercâmbio é 
resultado de um convênio entre 
o CFM e a Ordem dos Médi-
cos de Cabo Verde. Trata-se 
ainda de uma das várias ini-
ciativas da instituição, que se 
consolidou como hospital de 
referência para aprendizado de 
estrangeiros. A origem dos seus 
acadêmicos e pós-graduandos 
abrange – além de Cabo Ver-
de – países como Argentina, 

Chile, Costa Rica, Eslováquia, 
Grécia e Suécia, entre outros.

“É um pequeno retorno 
que nós, brasileiros, damos 
pela imensa dívida que temos 
com a África e principalmen-
te os países lusófonos”, disse 
o presidente do IMIP, Gilliatt 
Falbo, ao receber o ofício de 
reconhecimento. Atualmen-
te, médicos cabo-verdianos 
podem realizar no IMIP 
treinamentos em ortopedia, 
cirurgia geral, endoscopia e 
medicina fetal.

Validade do título – O 
IMIP reforça que os títulos 
provenientes desses cursos 
não têm validade para médi-
cos estrangeiros exercerem a 
medicina nem a especialida-
de no Brasil. As regras para 
estágios de médicos estran-
geiros são regulamentadas 
pelo CFM (Resolução nº 
1.832/2008) e determinam 
que “no certi� cado de conclu-
são do curso deverá constar 

(...) que o mesmo não é vá-
lido para atuação pro� ssional 
em território brasileiro”. No 
entanto, os títulos podem ser 
validados, e esses pro� ssio-
nais estrangeiros podem ser 
especialistas nos seus países 
de origem. O certi� cado dis-
crimina a carga horária e o 
conteúdo abordado.

Coordenador da pós-
-graduação do IMIP, Eduardo 
Jorge da Fonseca conta que 
o instituto sempre manteve 
contato com países africanos 
de língua portuguesa e rece-
be tradicionalmente médicos 
de Angola e Moçambique, 
por exemplo, para estágios 
em regime de residência. “Al-
guns, além de estágio, � zeram 
mestrado. Em relação a Cabo 
Verde, recebemos a primeira 
turma em março de 2014. 
Recentemente, o convênio foi 
renovado, e receberemos ou-
tro grupo em março. É uma 
troca de saberes.”

CFM parabeniza ação educativa do IMIP
Educação médica

Os programas de intercâmbio do Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira (IMIP), que são geridos com recursos 
provenientes integralmente do Sistema Único de Saúde (SUS), vi-
sam integrar os estrangeiros à realidade da medicina praticada na 
instituição de excelência reconhecida. De acordo com o diretor de 
Ensino do IMIP, o pediatra João Guilherme Alves, o recebimento de 
alunos de outros países ocorre há mais de três décadas. 

Para o programa de pós-graduação (mestrado e doutorado), o 
IMIP, desde 2003, reserva duas vagas anualmente para alunos de 
países africanos de língua portuguesa, sem nenhum ônus. “O país 
com o maior número de formandos foi Angola. Cabo Verde não conta 
com escolas médicas, e a maioria de seus médicos são formados 
em Portugal. O IMIP ofereceu todo o apoio, ao seu alcance, para a 
instalação de uma escola médica em Cabo Verde, e esse processo, 
com intermediação do CFM, se encontra em curso”, relata.

Mario Sena, médico cabo-verdiano que viveu a experiência de 
treinamento no IMIP, exalta a oportunidade e agradece a profes-
sores, colegas e amigos: “Podem estar seguros de que quem vos 
agradece sou eu, mais em mim está meio milhão de pessoas que 
irão me receber, acolher e irei ajudar, porque ajudaram Cabo Verde 
a formar mais um ortopedista”, disse.

Eduardo da Fonseca confirma a intensidade da experiência. 
“São pessoas muito dedicadas ao aprendizado e comprometidas. 
Tenho certeza que farão toda a diferença quando retornarem.”

SUS fi nancia intercâmbio
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A diretoria do Conse-
lho Federal de Medicina 
(CFM) participou da pos-
se do novo presidente do 
Conselho Regional de Me-
dicina de Rondônia (Cre-
mero), em Porto Velho, e 
realizou uma série de en-
contros institucionais, que 
contribuíram para estreitar 
a relação do órgão com 
outras entidades que tam-
bém têm preocupação com 
a luta em defesa dos inte-
resses  da medicina e, em 
especial, da saúde pública. 

Os encontros aconte-
ceram em fevereiro com 
o presidente do Sindicato 
dos Médicos do Estado, 
Carlos Roberto Maior-
chim, e com o presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Ron-
dônia, Andrey Cavalcante. 

Carlos Maiorchim elo-
giou o trabalho do CFM e 

colocou o Sindicato à dis-
posição para o fechamento 
de parcerias em torno do 
que chamou de “causas 
importantes”. O presiden-
te da OAB local também 
elogiou a atuação do CFM 
em prol da formulação de 
políticas públicas mais e� -
cazes para o País, citando 
como exemplo a ampla re-

percussão que os estudos e 
levantamentos feitos pelo 
CFM têm alcançado na 
mídia e junto aos formado-
res de opinião.

Para o diretor-tesourei-
ro do CFM e conselheiro 
por Rondônia, José Hiran 
Gallo, esses dados compro-
vam a meta da autarquia de 
defender o SUS.

Diretores reúnem-se com lideranças locais

Rondônia

Saúde: serviços e condições de trabalho são foco de debates

Crianças desaparecidas

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e a Direto-
ria de Responsabilidade So-
cial da TV Globo fecharam 
parceria para desenvolver 
um trabalho de busca por 
pessoas desaparecidas. As 
entidades planejam ampla 
campanha de conscientiza-
ção e de estímulo a políticas 
públicas no primeiro semestre 
de 2017. Entre as atividades 
previstas está a divulgação 
de fotos de crianças desa-
parecidas durante jogos da 
seleção brasileira de futebol, 
além da organização de um 
abaixo-assinado.

A primeira ação foi 
desenvolvida no início do 
ano no programa Encontro 
com Fátima Bernardes. A 
edição mostrou, em rede na-
cional, o vídeo da atriz Titina 
Medeiros citando a Recomen-
dação CFM nº 4/2014, com 
orientações a médicos sobre 

como reconhecer uma criança 
desaparecida. “Senti-me mui-
to lisonjeada por fazer parte 
da campanha do Conselho, 
porque as crianças sempre 
precisam de médicos e estes 
podem auxiliar nessa desco-
berta”, falou a atriz.

A importância dessas 
ações já pode ser percebida. 
Em evento-teste da TV 
Globo no dia 6 de setembro, 
durante jogo entre Brasil e 
Colômbia, uma ação social 
ajudou uma mãe a reencon-
trar seu � lho, desaparecido 
há dois anos. No intervalo 
da partida, voluntários que 
estavam nas arquibancadas 
levantaram cartazes enormes 
com os rostos de crianças 
desaparecidas. Depois do 
jogo, a Polícia Militar do 
Rio de Janeiro recebeu uma 
denúncia anônima informan-
do a localização de um dos 
meninos, o garoto Kelvin.

Globo e CFM fecham parceria

Gestão dos CRMs

Novas diretorias são eleitas nos estados
Os conselheiros foram escolhidos em sessões plenárias dos CRMs e ocuparão os cargos até setembro de 2018

Fevereiro foi mês de 
renovação nos Con-

selhos Regionais de 
Medicina (CRMs). No 
Centro-Oeste, os Con-
selhos do Distrito Federal 
(CRM-DF), Goiás (Cre-
mego) e Mato Grosso do 
Sul (CRM-MS) elege-
ram novas diretorias. Pa-
raná (CRM-PR), Santa 
Catarina (Cremesc), Rio 
Grande do Sul (Cremers), 
Rio de Janeiro (Cremerj), 
Tocantins (CRM-TO) 
e Rondônia (Cremero) 
também passaram pelo 
processo. Os novos ges-
tores � carão no cargo até 
30 de setembro de 2018.

A escolha das dire-
torias foi feita em ses-
são plenária, quando 
foram eleitos os novos 
ocupantes dos cargos de 
presidente, vice-presi-
dente, primeiro e segun-
do secretários, primei-
ro e segundo tesoureiros, 
além das vagas de corre-
gedor-geral e corregedor-
-adjunto, de acordo com 
o regimento interno de 
cada órgão. Nesses Con-
selhos, a atuação da ges-
tão anterior teve início 

em 2015 e, passados 20 
meses, chegou o momen-
to de escolher ou recon-
duzir os gestores.

Estados – No CRM-
-DF, Jairo Martinez Zapa-
ta assumiu a presidência, 
e, em Goiás, a autarquia 
passou a ser conduzida 
pelo oftalmologista Leo-
nardo Mariano Reis. No 
CRM-MS, tomou pos-
se Celso Rafael Gonçal-
ves Cordoniz, que atuou 
como vice-presidente na 
gestão anterior.

Com o propósito da 
manutenção dos traba-
lhos de gestão anterior, 
o Cremers decidiu pela 
recondução da diretoria, 
mas em cargos diferen-
tes. O cirurgião Fernan-
do Weber Matos assume 
a presidência.

Nos outros dois esta-
dos do Sul, os Conse-
lhos serão conduzidos por 
pediatras. No CRM-PR, 
Wilmar Mendonça Gui-
marães, que ocupava a 
vice-presidência, agora é 
o 22º presidente da enti-
dade. Em Santa Catarina, 
o cargo é assumido por 
Nelson Grisard, respon-

sável pela implantação de 
programas de saúde da 
criança no estado, como a 
introdução da vacinação 
em massa contra a polio-
mielite e o sarampo.

O Cremerj empossou 
o pediatra Nelson Nahon 
como presidente. No 
CRM-TO,  a conselheira 
há 20 anos Jussara Mar-
tins assumiu a presidência. 
O Cremero foi o último a 
empossar a diretoria, e o 
novo presidente é Andrei 
Leonardo de Oliveira.

Engajamento: os presidentes eleitos dos CRMs reuniram-se, em Brasília, com a diretoria do CFM

GESTÃO 2017-2018
CRM Novo(a) presidente Presidente anterior

Distrito Federal Jairo Martinez Zapata
Martha Helena Zappalá 

Borges

Goiás Leonardo Mariano Reis Aldair Novato Silva

Mato Grosso do Sul Celso Rafael Codorniz Rosana Leite de Melo

Paraná Wilmar Mendonça Guimarães Luiz Ernesto Pujol

Santa Catarina Nelson Grisard Antonio Sbissa

Rio de Janeiro Nelson Nahon Pablo Vazquez

Rio Grande do Sul Fernando Weber Matos Rogério Wolf de Aguiar

Rondônia Andrei Leonardo de Oliveira Cleiton Cássio Bach

Tocantins Jussara Martins Jaci Silvério de Oliveira
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Revisão recebe mais de mil propostas
CFM inicia a etapa nacional de revisão do documento e prevê a realização de três amplas conferências

Código de Ética Médica

Aproximando-se das 
etapas � nais de pre-

paração, o processo de 
revisão do Código de Éti-
ca Médica (CEM) possi-
bilita a participação am-
pla e quali� cada em todo 
o território nacional atra-
vés do hotsite www.rcem.
cfm.org.br . Até o � nal de 
fevereiro, 1.150 propostas 
haviam sido cadastradas 
no site por mais de 570 
usuários. O envio de su-
gestões para revisão po-
de ser feito até o dia 31 de 
março deste ano.

Dando continuidade a 
esse processo de revisão, 
a Comissão Nacional de 
Revisão do Código de Éti-
ca Médica reuniu-se, em 
fevereiro, em Brasília, para 
analisar alterações já sub-
metidas a análise regio-
nal no Preâmbulo do Có-
digo e esgotou também a 
discussão sobre mudanças 
nos Princípios Fundamen-
tais, Direito dos Médicos 
e Responsabilidade Pro� s-
sional. A Comissão iniciou 
ainda o estudo de altera-
ções no capítulo referente 
a Direitos Humanos.

“Ao tratarmos do Có-
digo de Ética Médica, é de 
extrema importância dis-
cutirmos exaustivamen-
te as alterações propos-
tas e nas diversas instân-
cias previstas. Além dos 
debates promovidos pelos 
estados e nos encontros 
regionais realizados pelo 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) em 2016, 
todas as propostas apro-

vadas são analisadas pe-
la Comissão Nacional de 
Revisão do documento e 
ainda serão submetidas 
às conferências nacionais 
a serem promovidas pelo 
CFM durante os anos de 
2017 e 2018”, ressaltou 
Carlos Vital, presidente 
do CFM.

A revisão do CEM te-
ve início em junho de 2016 
e, em dezembro, foram 
concluídas as etapas re-
gionais. Médicos regular-
mente inscritos nos Con-
selhos Regionais de Medi-
cina (CRMs) e entidades 
da sociedade civil organi-
zada têm a oportunida-
de de participar desse pro-
cesso de revisão enviando 
propostas através do en-
dereço eletrônico www.
rcem.cfm.org.br. Podem 
ser encaminhadas suges-
tões para inclusão, exclu-
são ou alteração de tex-
to do CEM vigente, sen-
do obrigatória a justi� ca-
tiva da proposta para que 
seja avaliada pela Comis-
são Nacional do CFM.

Em março, o CFM 
realiza a I Conferência 
Nacional de Ética Médi-
ca (I Conem) em Brasília. 
O evento será dividido em 
temas abordados  por re-
nomados pro� ssionais bra-
sileiros e estrangeiros em 
áreas como terminalidade 
da vida, mídias sociais, so-
ciedade pós-humana, en-
tre outros. A programação 
completa pode ser acessa-
da no site: www.eventos.
cfm.org.br.

Estão disponíveis duas 
novas obras na plataforma 
digital do CFM. O primeiro 
livro, de autoria da médica 
e psicanalista Déborah Pi-
mentel, fala sobre relações e 
con� itos éticos na prática de 
médicos e enfermeiros.

A publicação traz perspec-
tivas, tanto de médicos quanto 
de enfermeiros, sobre con� itos 
éticos que envolvem relações 
na prática pro� ssional. O tex-
to fala ainda sobre  as contri-
buições do estudo da ética na 
graduação em relação ao en-
frentamento e à continuidade 
dos vínculos estabelecidos. “O 

livro, escrito em texto es-
correito e acessível, dirigido 
em especial ao mundo aca-
dêmico, permite também ao 
leitor não especializado no 
tema melhor entendimento 
da complexidade do assunto 
ao lhe dar instrumentos para 
re� etir sobre aspectos do 
relacionamento entre pro-
� ssionais, pacientes e insti-
tuições de saúde”, apontou 
o secretário-geral do CFM, 
Henrique Batista.

Já o livro Temas de res-
ponsabilidade médica na 
anestesiologia foi publicado 
pelo CFM em parceria com a 

Sociedade Brasileira de Anes-
tesiologia (SBA) e traz casos 
práticos e suas repercussões 
nas responsabilidades civil, 
penal e ético-pro� ssional. 
Dentre outros temas, a publi-
cação discorre sobre seguran-
ça do ato anestésico, instituto 
do consentimento livre e es-
clarecido e também a relação 
preceptores-residentes.

Acesse Temas de res-
ponsabilidade médica na 
anestesiologia em https://
goo.gl/FkC9z3 e Relações e 
con� itos éticos na prática de 
médicos e enfermeiros em 
https://goo.gl/2FREwO

Responsabilidades e confl itos éticos são tema

Avanço: Comissão Nacional analisa propostas aprovadas regionalmente

Elaboração do Código de Ética dos Estudantes também avança

A elaboração do Código de 
Ética dos Estudantes de Me-
dicina (CEEM) também atinge 
nova etapa. Até o momento 
foram analisadas as propostas 
dos eixos 1 e 2, que se referem 
respectivamente à relação do 
estudante com a instituição e às 
relações interpessoais do estu-
dante. Nessas temáticas estão 
incluídas as interações com 
escola, funcionários, serviços de 
saúde, colegas, futuros colegas, 
professores, pacientes, respon-
sáveis e familiares.

O envio de propostas para 
a elaboração do CEEM também 
pode ser feito até o dia 31 de mar-
ço deste ano através do hotsite 
www.ceem.cfm.org.br. O objetivo 
do CFM é promover a consoli-
dação de valores fundamentais 
durante a formação acadêmica 

dos futuros médicos no Brasil. 
Para tanto, professores e alunos 
dos cursos de medicina, além de 
representantes de entidades da 
sociedade civil organizada, são 
convidados a enviar propostas.

O portal também disponibili-
za outros códigos como referên-
cia para esse público, tais como: 
código de ética para estudantes 
de medicina do Canadá e de Por-
tugal, além dos elaborados pelos 
Conselhos Regionais de Medici-
na do Distrito Federal (CRM-DF) 
e de São Paulo (CRM-SP).

O CEEM trará de forma 
didática um conjunto de prin-
cípios organizados em eixos 
a serem observados na rotina 
das escolas médicas e das 
relações humanas em que os 
acadêmicos estão inseridos. O 
CFM e os CRMs atuam como 

intermediadores e facilitadores 
nesse processo, tendo na Co-
missão Nacional a presença de 
representantes da Associação 
Brasileira de Educação Médica, 
da Associação dos Estudantes 
de Medicina do Brasil, da As-
sociação Médica Brasileira, da 
Associação Brasileira das Ligas 
Acadêmicas de Medicina, entre 
outros que podem ser conferi-
dos no mesmo endereço www.
ceem.cfm.org.br.

No mês de junho, está pre-
vista a realização de um fórum 
da Comissão de Elaboração do 
Código de Ética dos Estudantes 
de Medicina, conforme detalha 
o quadro abaixo, que traz os 
eventos previstos para serem 
realizados no primeiro semestre 
de 2017.

EVENTOS CFM

PREVISÃO PARA 1º SEMESTRE DATA LOCAL

• Conferência Nacional de Ética Médica 15 de março Brasília - DF

• I Fórum de Cirurgia Geral 21 de março Brasília - DF

• Seminário de Saúde Indígena 6 de abril Rio Branco - AC

• VI Fórum de Medicina de Família e Comunidade 12 de maio Brasília - DF

• I Fórum de Segurança do Paciente 31 de maio Brasília - DF

• II Fórum de Medicina Legal e Perícias Médicas 2 de junho Brasília - DF

• II Fórum de Psiquiatria 8 e 9 de junho Brasília - DF

• Fórum sobre Otimização e Justifi cação de Exames Radiológicos 27 de junho Brasília - DF

• Fórum da Comissão de Elaboração do Código de Ética dos 
Estudantes de Medicina 29 e 30 de junho Brasília - DF

Publicações CFM



JORNAL MEDICINA – FEV/2017

12 CONHECENDO O CFM

Exemplos: realização de cursos e fóruns pelo CRM-PR, CRM-DF e CFM proporcionam aprimoramento a médicos

Anualmente, R$ 4,05 
milhões são destina-

dos pelo Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) 
aos Conselhos Regionais 
(CRMs) para realização 
de atividades de educação 
médica continuada. Os 
projetos são dirigidos a 
médicos e estudantes de 
medicina, sendo que para 
alguns temas é aceita a 
participação de pro� ssio-
nais ou acadêmicos de 
outras áreas do conheci-
mento.

O auxílio � nanceiro 
aos CRMs é de aproxima-
damente R$ 150 mil por 
ano para cada regional. 
“O CFM tem mantido 
seu compromisso com a 
categoria que representa 
e investiu em importantes 
ações que trazem bene-
fícios ao exercício pro� s-
sional, por meio do acesso 
a pesquisas e conteúdos 
cientí� cos relevantes”, 
destacou o 1º tesoureiro do 
CFM e conselheiro federal 
pelo estado de Rondônia, 
José Hiran Gallo.

Por meio dessas 
atividades, que se con-

cretizam em palestras, 
treinamentos, simpósios 
e plataforma EAD 
(educação a distância), 
milhares de pro� ssionais 
puderam aprimorar suas 
habilidades. “Todo este 
trabalho, que tem se 
consolidado ao longo dos 
anos, só é possível por 
conta da contribuição 
dos próprios médicos. 
As anuidades pagas ga-
rantem a existência dos 
conselhos de medicina e 
a manutenção de ativida-
des e projetos especí� cos, 
indicados anualmente na 
previsão orçamentária do 
CFM”, explicou Gallo.

Além dos projetos rea-
lizados com os Conselhos 
Regionais (con� ra deta-
lhes no quadro ao lado), 
há atividades desem-
penhadas diretamente 
pelo CFM, como as que 
ocorrem em comissões 
e câmaras técnicas – 
estruturas internas que 
atuam no processo de 
formulação das normas 
técnico-cientí� cas e éti-
cas implicadas no desen-
volvimento da medicina.

Seleção – A con-
cessão de recursos aos 
CRMs é condicionada 
ao envio de projetos 
especí� cos homologados 
em diretoria, conforme 
a natureza da operação, 
além de ter de atender 
a algumas exigências e 
respeitar restrições es-
tabelecidas na Instrução 
Normativa nº 01/2016 
do CFM. O auxílio � nan-
ceiro pode, por exemplo, 
ser destinado a custear, 
no exercício vigente, as 
despesas correntes vincu-
ladas a educação médica 
continuada.

“O CFM e os CRMs 
desenvolvem esforços 
conjuntos em vários 
âmbitos da atividade mé-
dica, como � scalização e 
normatização do exercício 
pro� ssional, e a educação 
médica continuada é 
um importante serviço 
que visa proporcionar 
melhoria das condições de 
vida e de saúde de toda a 
sociedade”, destacou o 
coordenador da Comissão 
de Ensino Médico, Lúcio 
Flávio Gonzaga Silva.

Mais de R$ 4 milhões são 
investidos pelo Conselho

CRMs promovem capacitação nos estados
Amazonas – Onze cursos e atividades de educação médica continuada. Esse 
foi o saldo de realizações do Cremam na área, e entre os temas abordados 
estão: atualização em emergências cardiovasculares, racionalidade no uso dos 
antimicrobianos em urgência e internação em semi-intensivo e intensivo, princí-
pios éticos e legais nas decisões judiciais, plano de emergência em consultório 
dermatológico e atenção integral ao paciente portador de diabates.

Bahia – Pelo Cremeb, foram realizados 10 eventos, com a participação de 
aproximadamente 1.500 profi ssionais, e mais cinco cursos, com cerca de 520 
médicos e 60 estudantes de medicina. Entre os principais conteúdos estão: ética 
e bioética para residentes, capacitação em diagnóstico de morte encefálica, ava-
liação da violência contra vulneráveis e cuidados paliativos. 

Distrito Federal –  Além dos cursos e palestras de atualização médica e o Congres-
so de Ética Médica voltado para médicos residentes, foram realizadas duas edições do 
curso de Ética Médica, que contou com a participação de 400 residentes; o curso bási-
co de Urgência e Emergência – Acidente com Múltiplas Vítimas, realizado em parceria 
com o SAMU local, com a participação de quase 100 estudantes; e o 1º Fórum do 
DF de Prevenção ao Suicídio, ao qual compareceram aproximadamente 300 pessoas.

Goiás – Com meios próprios, foram realizados dois cursos de Ética Médica, 
com onze encontros cada. Em parceria com outras entidades, foram realizados 
onze eventos, sendo quatro em cidades do interior. As atividades abordaram 
temas como: atendimento ao politraumatizado, diretivas antecipadas de vontade, 
fi scalização e código de ética médica e de processo ético-profi ssional. 

Mato Grosso – Foram realizados nove cursos pelo CRM-MT – módulos I e II 
de Radiologia, Métodos Diagnósticos em Cardiologia, Pneumologia, Zika Vírus, 
Feridas, Ética Médica para Residentes, workshop sobre Tabagismo e simpósio 
sobre os desafi os permanentes no controle da tuberculose.

Paraíba – Os projetos no estado englobaram cursos de Clínica Médica, Pedia-
tria (com módulos quinzenais), Ginecologia e Obstetrícia, Reanimação e Intuba-
ção, além de simpósio de especialidades como endocrinologia, geriatria e cardio-
logia. O CRM-PB tem fi rmado parcerias com universidades públicas, secretarias 
municipais de saúde e sociedades médicas para elaborar uma programação que 
alcance médicos e estudantes no alto sertão do estado.

Piauí – O CRM-PI deu andamento a dois projetos: curso de extensão anual 
em Medicina Clínica, realizado mensalmente em parceria com a Universidade 
Federal do Estado (UFPI); e Treinamento em Emergências Cardiológicas e Reani-
mação Cardiopulmonar em Adultos e Neonatos. 

Rio de Janeiro – O Cremerj realizou mais de 60 eventos, com apoio fi nanceiro 
do CFM e também com recursos próprios. Para 2017, a expectativa é chegar à 
marca de 70 eventos, com atendimento a pelo menos 5.000 médicos do estado 
– 1.800 a mais do que em 2016. 

Rio Grande do Norte – Foi realizado o curso de Educação Médica Conti-
nuada, com duração de aproximadamente dez meses, com a abordagem de 16 
módulos de diversas especialidades. Também foram realizados três módulos do 
curso de Habilidades Clínicas, no interior do estado, com duração média de 
cinco horas. Assuntos relacionados a clínica médica, ginecologia e obstetrícia, 
pediatria e emergências médicas foram priorizados na grade.

Rio Grande do Sul – Aproximadamente 1.100 médicos e estudantes de medi-
cina do estado participaram de, pelo menos, um dos cinco fóruns das Câmaras 
Técnicas do Cremers ou de um dos 21 eventos realizados em parceria com a 
Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e a Comissão Estadual de Residência 
Médica. Tratamento Integral do Paciente Renal, Tuberculose, Prontuário Eletrôni-
co, Fornecimento da Declaração de Óbito, Ética Médica, Segurança do Paciente 
e outros temas de interesse da área médica foram abordados ao longo do ano.

Rondônia – O Cremero fechou o ano com cerca de 25 atividades. Cursos, simpó-
sios e jornadas foram ministrados por grandes nomes da medicina em especialidades 
como ortopedia, pediatria, mastologia, nefrologia, oncologia, pneumologia, neurointen-
sivismo, entre outros. Foram centenas de horas em que se abordaram temas como 
atendimento pré-hospitalar, defesa médica, urgência e emergência, segurança do pa-
ciente, doenças clínicas e cirúrgicas, a medicina na Amazônia e residência médica.

Roraima – O CRM-RR realizou 19 eventos de atualização. Mais de 1.650 pes-
soas, entre médicos, residentes e acadêmicos de medicina, foram benefi ciados. 

Santa Catarina – O Cremesc realizou seis eventos voltados para EMC. Entre 
eles estão dois cursos de Emergências Médicas e dois de Cuidados Paliativos. Tam-
bém promoveu o IX Fórum de Ética Médica e a Jornada da Delegacias Regionais.

São Paulo – Na capital e no interior do estado foram realizados 52 projetos 
de educação médica continuada, oito simpósios, um congresso, dois fóruns e 
17 palestras durante todo o ano passado. Na modalidade presencial ou on-line, 
foram quase 2.300 benefi ciados, entre médicos e estudantes. 

Tocantins – Os cursos de EMC no estado contaram com seis módulos ao 
longo de 2016, sempre tratando de temas de urgência e emergência em diversas 
especialidades. No mesmo período, o CRM também ofereceu diversos apoios a 
cursos realizados pelas escolas de medicina de Tocantins. 

Educação médica continuada
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