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Agora o Cremers está 
com Facebook e Twitter
As páginas oficiais do Cremers 
(Facebook e Twitter) são destinadas ao 
diálogo com a classe médica. Nelas, 
você poderá acompanhar as ações do 
seu Conselho, assim como as notícias, 
artigos, produtos/serviços e muito mais.

/CremersOficial

Crianças desaparecidas: 
luta de todos

No Dia Internacional das Crianças 
Desaparecidas, 25 de maio, o CFM 
lançou abaixo-assinado on-line 
cobrando a efetivação do Cadastro 
Nacional de Crianças e Adolescentes 
Desaparecidos. O modelo atual, que 
está sob a supervisão do Ministério da 
Justiça (disponível na página www.
desaparecidos.gov.br), tem recebido 
críticas de quem acompanha o tema, 
é considerado desatualizado e sem 
resultados efetivos no enfrentamento 
do problema.

O CFM alerta para números alarmantes: 
no Brasil, cerca de 50 mil menores 
desaparecem todos os anos. Até abril 
deste ano, o Cadastro do Ministério 
da Justiça apontava apenas 369 casos 
remanescentes em 20 estados. Dados 
estimados pelas instituições que atuam 
no setor apontam que esse número 
pode chegar a 250 mil, acumulado nos 
últimos trinta anos.
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Desmonte da saúde e a 
exploração do trabalho médico
Faz tempo que a qualidade no atendimento de 
saúde no sistema público vem decaindo. Não 
há um marco inicial, uma data precisa. Uma 
série de iniciativas do governo federal, em várias 
frentes, foi colocando a saúde e o trabalho 
médico em último lugar entre as prioridades.
 
No limiar dos anos 90 houve um estímulo aos 
planos de saúde, acompanhado de medidas 
que foram reduzindo o nível da assistência 
pública, o que contribuiu para o sucesso das 
empresas do setor. 

Em paralelo, houve a criação de um volume 
nunca visto de escolas médicas no País, a 
grande maioria com interesses absolutamente 
mercantilistas e políticos. O governo federal 
incentivou e criou, a partir de 2003, 148 
faculdades de Medicina, totalizando hoje 279 
escolas médicas, responsáveis pela formação 
anual de quase 15 mil médicos, não se 
importando com a qualidade do ensino e com a 
qualidade da formação do profissional médico.

Uma visão coerente com o pensamento 
exclusivamente político foi a implantação do 
programa Mais Médicos, trazendo profissionais 
estrangeiros sem comprovada formação e 
qualidade médica em detrimento dos jovens 
médicos graduados no Brasil.

A ausência de repasses financeiros para os 
municípios de maneira progressiva e constante 
acelerou o processo de desmonte da saúde 
pública. Os gestores municipais deixam 
de abrir UPAs, fecham leitos hospitalares, 
restringem os atendimentos à população, 
demitem e atrasam pagamentos de salários às 
equipes de saúde.

Os locais que prestam atendimento ficam 
superlotados com pacientes sofridos, 
assustados e revoltados com a demora e a 
falta de atendimento. Os médicos, na linha de 
frente da assistência, são responsabilizados 
pelos pacientes. Os conflitos inevitáveis pelo 
caos reinante ocorrem entre aqueles que 

não possuem culpa pelo desmonte da saúde 
patrocinado pelos gestores públicos.

Os problemas para o exercício da Nedicina 
não se esgotam apenas na saúde pública, 
pois o mesmo ocorre no atendimento dos 
planos de saúde. A relação econômica com 
boa parte das seguradoras de saúde é no 
mínimo insatisfatória. A remuneração do ato 
médico é ruim, sendo muitas vezes aviltante 
pela responsabilidade. Os valores preconizados 
pelas entidades médicas não são respeitados 
e ficam muito aquém do que é considerado o 
valor mínimo estabelecido.
 
O CREMERS tem atuado fortemente para 
colocar esses valores em patamares mais 
dignos, compatíveis com a responsabilidade 
que envolve qualquer ato médico.
 
É imprescindível e urgente, por exemplo, que 
o IPERGS reveja sua postura em relação à 
remuneração de seus médicos credenciados, 
que trabalham sem qualquer reajuste desde 
2011. A consulta continua em R$ 47 reais, 
valor muito defasado na comparação com as 
operadoras privadas.

CREMERS, SIMERS e a AMRIGS estão unidos 
para que o Instituto, que atende mais de um 1 
milhão de pessoas, reajuste imediatamente os 
valores de consultas e procedimentos.

A mobilização e insatisfação dos médicos 
no Estado são grandes na avaliação 
que fizemos recentemente em todos os 
municípios gaúchos através de nossas 
Delegacias Seccionais, diante da atual 
defasagem dos honorários. 

É lamentável o processo de desmonte, ao 
longo dos últimos anos, de uma instituição que 
prestava um atendimento de saúde digno e de 
qualidade aos seus usuários.

Dr. Fernando Weber Matos
Presidente do Cremers
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O presidente do Cremers, Fernando Weber Matos, e o 
promotor Marcelo Dossena Lopes dos Santos, reunidos 
no dia 17 de maio, na Promotoria de Justiça de Canoas, 
decidiram por uma atuação conjunta para resolver os 
problemas que assolam o Hospital de Pronto Socorro 
de Canoas. Serão tomadas medidas, também, em 
relação ao Hospital Universitário do município, em 
especial na área de obstetrícia e neonatal.

“Nas fiscalizações que fizemos recentemente no 
Pronto Socorro e no Universitário constatamos um 
grande número de problemas. Vamos atuar ao lado 
do Ministério Público para enfrentar essa crise que 
afeta diretamente a população e prejudica bastante a 
atividade médica nas duas instituições”, comentou o 
presidente do Cremers, que estava acompanhado pelo 
assessor jurídico Juliano Lauer.

As duas unidades de saúde enfrentam sérias 
dificuldades para atendimento à população e para 
o exercício da Medicina. Entre outros problemas, há 
escassez de medicamentos e de insumos básicos. A 
gestão do HPS de Canoas e do HU é feita por uma 
empresa contratada pela Prefeitura local, o Grupo de 
Apoio a Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp).

Cremers e MPe unidos para enfrentar 
crise no HU e no HPS de Canoas 

HosPital Universitário: 
área De obstetríCia

A vistoria de fiscalização identificou 
conjunto robusto de indícios de 
comprometimento dos requisitos 
mínimos essenciais previstos no Manual 
de Vistoria e Fiscalização da Medicina no 
Brasil, conforme disposto na Resolução 
CFM nº 2.056/13 e demais legislações 
pertinentes.

Há indícios de exposição de pacientes 
a risco, com sobrecarga de trabalho e 
de responsabilidades acumuladas aos 
médicos envolvidos na assistência.

Centro obstétrico: não demonstração 
da regularidade quanto aos requisitos 
técnicos mínimos estabelecidos para os 
médicos plantonistas e rotineiros/diaristas; 
não demonstração da regularidade 
na prestação de serviços médicos por 
empresas terceirizadas; pendência de 
informações sobre taxa de ocupação, 
índices de mortalidade neonatal, 
mortalidade materna e taxas de infecção 
hospitalar; irregularidades importantes 
no preenchimento do prontuário 
dos pacientes; não comprovação da 
regularidade da área física junto à 
autoridade sanitária competente; não 
comprovação da regularidade da área 
física junto aos Bombeiros.

Reunião realizada no dia 17 de maio na Promotoria de Justiça de Canoas
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“Fornecimento de medicamentos: 
contornos bioéticos e jurídicos” foi o tema 
da palestra proferida por Leila Beltrami 
Moreira e por Eugênio Costa Terra, no dia 
9 de maio, na Associação dos Juízes do RS 
(Ajuris), na reunião do Núcleo de Direito, 
Saúde e Bioética.

O presidente do Cremers, Fernando Weber 
Matos, participou da reunião. Também 
estiveram presentes Lucila de Oliveira 
Danieli Zandona, dirigente da Equipe de 
Demandas Especiais da Procuradoria do 
Domínio Público Estadual da PGE-RS; Zelma 
Padilha, representando o Conselho Regional 
de Farmácia do Rio Grande do Sul; Mauro 
Luís Silva, coordenador do Centro de Apoio 
Operacional dos Direitos Humanos da PGE-
RS; e Adriana Hervé Chaves Barcellos, da 
Defensoria Pública do RS.

Palestrantes

Leila Beltrami Moreira é professora 
titular da UFRGS, do Departamento de 
Farmacologia do Instituto de Ciências 
Básicas da Saúde; coordenadora da 
Comissão de Medicamentos do Núcleo 
de Avaliação de Tecnologias em Saúde do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 
e coordenadora do Mestrado Profissional 
em Pesquisa Clínica do HCPA. Eugênio 
Couto Terra é mestre em Direito Público; e 
juiz titular da 10ª Vara da Fazenda Pública 
de Porto Alegre, especializada em saúde e 
meio ambiente.

Medicamentos:
Cremers participa 
de reunião na Ajuris

HosPital De Pronto  
soCorro De Canoas

A vistoria constatou inadequações do 
ambiente físico comprometendo a 
salubridade, segurança e inviolabilidade 
do sigilo profissional; ausência ou 
indisponibilidade de equipamentos 
em condições de funcionamento, com 
certificado de manutenção preventiva e 
corretiva, que viabilizem a segurança da 
propedêutica e aplicação da terapêutica, 
de procedimentos reabilitadores e de 
métodos investigativos diagnósticos; 
indisponibilidade de insumos em quantidade 
e qualidade compatíveis com a demanda 
e complexidade dos procedimentos 
investigativos, terapêuticos e reabilitadores 
do estabelecimento de assistência médica e/
ou hospitalização.

Comprometimento de infraestrutura, 
equipamentos, insumos e recursos 
humanos treinados, qualificados e 
atualizados para tratar complicações 
decorrentes da intervenção quando da 
realização de procedimentos. Há falta de 
insumos essenciais como medicamentos 
(antimicrobianos, antitérmicos, 
broncodilatadores, analgésicos, dentre 
outros), materiais cirúrgicos (cola de 
fibrina, instrumental cirúrgico, enxertos 
vasculares, cateteres vasculares diversos, 
fios cirúrgicos, dentre outros, indispensáveis 
à assistência médica qualificada); ausência 
de demonstração da regularidade da 
atuação de empresas médicas prestadoras 
de serviços terceirizados; ausência de 
demonstração de regularidade perante a 
legislação sanitária vigente para todas as 
atividades desenvolvidas, inclusive aquelas 
para as quais possui habilitação específica 
concedida pelo Ministério da Saúde; ausência 
de demonstração de regularidade nos 
fluxos assistenciais do Serviço Hospitalar de 
Urgência e Emergência, Unidade de Terapia 
Intensiva Adulto Tipo III, Bloco Cirúrgico e 
Unidades de Internação, dentre outras.
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Para o registro de especialidades aprovadas 
pela Resolução do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) n° 2149/2016, são necessários 
os seguintes documentos:

•  Cópia autenticada do certificado 
de conclusão de residência médica, 
devidamente registrado pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM) ou 
cópia autenticada do título de especialista 
emitido e registrado pela Associação Médica 
Brasileira (AMB);

•  Carteira de identidade médica (“caderneta 
com capa de couro verde”) para colocação 
de etiqueta da especialidade (opcional);

•  Taxa de registro de especialidade – 
comprovante de pagamento. Na solicitação 
do boleto, especifique o número de 
especialidades que deseja registrar;

•  Formulário de solicitação de registro 
de especialista, preenchido e assinado. 
Deve ser preenchido e assinado um (1) 
formulário para cada especialidade que 
deseja registrar.

Especialidades anteriores a 15/04/1989 
poderão ser registradas conforme dispõe a 
Resolução do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) n° 1960/2010, desde que atendam no 
mínimo um dos seguintes requisitos:

•  Possuir certificado de conclusão de curso 
de especialização correspondente à 
especialidade cujo reconhecimento está 
sendo pleiteado, devidamente registrado 
nos termos da lei;

•  Possuir título de especialista conferido 
por entidade de âmbito nacional 
acreditada pelo CFM;

•  Possuir título de docente-livre ou de doutor, 
na área da especialidade;

•  Ocupar cargo na carreira de magistério 
superior, na área da especialidade, com 
exercício por mais de dez anos;

•  Ocupar cargo público de caráter 
profissional, na área da especialidade, por 
mais de dez anos;

•  Possuir títulos que, embora não se 
enquadrem nas alíneas anteriores, 
possam, quando submetidos à 
consideração do CFM em grau 
recursal, ser julgados suficientes 
para o reconhecimento da 
qualificação pleiteada.

Observação: para solicitação do registro de 
especialidade é necessário que o médico 
compareça ao Cremers, em Porto Alegre, ou 
a uma Delegacia do Cremers, pessoalmente, 
para entrega dos documentos acima 
mencionados. Opcionalmente, o formulário 
de solicitação de registro de especialidade 
pode ser preenchido quando de seu 
comparecimento ao Cremers. Contudo, o 
preenchimento e a assinatura prévios do 
documento agilizam o processo.

Orientação para registro de 
especialidades no Cremers
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Prezado Diretor-Presidente,

Cumprimentando-lhe cordialmente, o Sindicato 
Médico do Rio Grande do Sul (Simers), o Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Rio Grande 
do Sul (Cremers) e a Associação Médica do Rio 
Grande do Sul (Amrigs), vêm respeitosamente 
requerer atenção ao que segue:

O relacionamento entre a categoria médica do 
RS e o Ipergs está em descompasso. Inúmeras 
dificuldades se acumulam no agravamento 
dessa crise.

Desde 2011, não há qualquer aumento ou 
correção inflacionária nos valores de consultas e 
procedimentos médicos. 

A implantação da codificação e nomenclatura 
da CBHPM, pleito exaustivamente requerido 
em reuniões do Grupo Paritário, não foram 
observados na sua integralidade. 

Hoje, a consulta médica Ipergs é estabelecida em 
R$ 47,00 sem qualquer correção desde agosto de 
2011, o que a deixa muito defasada em relação 
ao valor praticado no mercado de operadoras 
de saúde e dos valores sugeridos pela FIPE para 
cobrir as despesas de manutenção da atividade 
profissional do médico. 

Portanto, mostra-se indispensável o reajuste 
da consulta e procedimentos do Ipergs com 
referência nos índices da CBHPM.

As diferentes especialidades médicas fazem a 
mesma crítica. 
 
As glosas, nas diversas especialidades, se 
acumulam. Frequentemente, recebemos relatos 
de procedimentos glosados, que exigem do 
médico justificativa e esforço exaustivo na 
obtenção de autorização do Ipergs.

É necessidade premente a elaboração de Plano 
de Carreira para os médicos peritos IPERGS.

Não apenas a defasagem dos honorários 
preocupa estas entidades, mas especialmente o 
progressivo desmonte de um serviço essencial 
a grande parte da população gaúcha. Estamos 
convictos que o principal impacto do modelo de 
condução na gestão Ipergs destes últimos seis 
anos está provocando o sofrimento de milhares 
de beneficiários, e não havendo reversão das 
atuais políticas, a população gaúcha é a que mais 
sofrerá com a situação.

Diante disso, esperamos que atitudes urgentes 
sejam tomadas.

Certos de que Vossa Senhoria dará a atenção 
necessária ao assunto, renovamos votos de estima 
e apreço.

Determinadas em buscar uma solução 
para o impasse com o Instituto de 
Previdência do Estado do RS, as 
entidades médicas gaúchas enviaram 
ofício ao presidente do Ipergs, Otomar 
Vivian, manifestando preocupação com 

o descaso em relação à remuneração 
médica por parte do Instituto. Cremers, 
Amrigs e Simers reiteraram que desde 
2011 não há reajuste ou correção 
inflacionária nos valores de consultas e 
procedimentos médicos.

Ipergs: entidades cobram valorização 

Atenciosamente,

Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto
Presidente da Amrigs

Dr. Fernando Weber Matos
Presidente do Cremers

Dr. Paulo de Argollo Mendes
Presidente do Simers
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Decisão em santa 
Catarina suspende 
consulta farmacêutica 
em consultório e outras 
normas do Conselho 
Federal de Farmácia
  
A Justiça Federal de Santa 
Catarina vetou os trechos 
de resoluções do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) 
que permitiam a consulta 
farmacêutica em consultório 
farmacêutico e a avaliação 
de resultados de exames 
clínico-laboratoriais do 
paciente. O entendimento 
da Justiça é de que a 
consulta é um ato médico, 
e a resolução do CFF 
confundia profissionais e 
público em geral. Também 
considerou que a avaliação 
de exames clínico-
laboratoriais do paciente por 
farmácias e drogarias com 
a finalidade de prescrição 
de medicamentos, sem 
a prévia manifestação de 
profissional da Medicina, é 
violação de ato médico, pois 
estaria fazendo diagnose 

nosológica com prescrição 
medicamentosa.

stJ proíbe prática 
da acupuntura por 
profissionais da 
educação física

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) determinou que 
o profissional de educação 
física não pode praticar 
acupuntura. A decisão se 
deu em virtude de uma 
Resolução do Conselho 
Federal de Educação Física 
(Confef) que atribuía a prática 
a esses profissionais. O STJ 
entendeu que a autarquia 
não pode regulamentar 
atos que não estão previstos 
em lei como privativos dos 
profissionais que fiscaliza, pois 
tal autorização só é possível 
por meio de lei em sentido 
estrito, e uma resolução não 
cumpre esse papel.

Procedimentos estéticos: 
decisão judicial suspende 
resolução do Conselho 
Federal de enfermagem

O Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região considerou 
ilegal a realização de 
procedimentos estéticos 
por enfermeiros. A liminar 
da Justiça anulou uma 
Resolução do Conselho 
Federal de Enfermagem 
(Cofen), que permitia aos 
profissionais a abertura de 
consultórios e a realização 
de procedimentos estéticos 
invasivos, terapêuticos e 
estéticos, como acessos 
vasculares profundos, 
biópsias e endoscopias, 
além da execução de 
diagnósticos e prescrições, 
entrando claramente em 
área de atuação exclusiva 
de médicos.

liminar suspende 
tratamento por ondas de 
choque por fisioterapeutas
   
A Justiça Federal determinou 
a ilegalidade da realização 
de procedimentos de terapia 
por ondas de choque por 
profissional fisioterapeuta 
sem que haja diagnóstico 

CFM e Conselhos Regionais na 
luta pelas prerrogativas médicas

DeFeSA DA MeDICINA

o Conselho Federal e os Conselhos regionais de Medicina vêm obtendo vitórias na Justiça 
que impedem a invasão da profissão médica por outras áreas da saúde. essas decisões 
firmam o disposto na lei do ato Médico, garantindo que as prerrogativas da profissão não 
sejam ultrapassadas. 

a Comissão Jurídica de Defesa do ato Médico, criada pelo CFM e composta por advogados 
de diversas entidades médicas (aMb, CrMs e sociedades de especialidade), é o órgão 
responsável por estudar e elaborar as estratégias jurídicas de contraposição a atos 
administrativos que contrariam a lei do ato Médico. 

Conheça alguns dos principais casos:
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médico prévio. De acordo 
com a decisão, reafirmou-
se o entendimento de que 
o diagnóstico nosológico é 
um ato privativo de médico, 
sendo, por consequência, 
uma etapa obrigatória, 
necessária e antecedente 
à execução do tratamento 
por terapia de ondas de 
choque, tendo o Conselho 
Federal de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional 
(Coffito) extrapolado sua 
competência normativa 
ao aumentar o campo de 
atuação do fisioterapeuta 
por meio de um ato 
administrativo, e não por 
uma lei.

sentença proíbe 
biomédicos de 
assinarem laudos de 
exames citopatológicos
    
A Justica Federal proibiu 
os profissionais da 
biomedicina de elaborar 
laudo com diagnóstico 
médico em exames 
citopatológicos positivos, 
mantendo o diagnóstico 
como atividade exclusiva 
dos médicos. A regra 
prevê a obrigatoriedade da 
assinatura e identificação 
de médicos em laudos 
anatomopatológicos, 
permitindo aos médicos 
solicitantes recusarem 
laudos assinados por não 
médicos, e os proibindo de 
adotar condutas terapêuticas 
baseadas em laudos por 
outros profissionais que não 
por médicos citopatologistas. 

O Fórum da Questão Penitenciária, do qual o 
Cremers é membro, elaborou uma nova minuta 
de manifestação a ser enviada à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

O documento alerta para o descumprimento das 
medidas cautelares impostas pelo órgão com relação 
às condições do Presídio Central de Porto Alegre.

Na manifestação, o grupo aponta a recalcitrância 
do Estado Brasileiro e a inexistência de ação efetiva 
para amenizar o caos carcerário no Presídio Central, 
denunciado desde 2013.

O ponto central do documento é a solicitação 
da presença in loco de membros da CIDH para 
constatar o descumprimento das medidas cautelares.

O Fórum também pede que o manifesto seja 
adjudicado como caso perante a Comissão, diante da 
repetida violação de diversos artigos da Convenção 
Americana de Direitos Humanos.

Fórum da Questão 
Penitenciária envia 
nova petição à CIDH

Visita dos integrantes do Fórum da Questão 
Penitenciária ao Presídio Central, em 2013
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O novo delegado seccional do Cremers em 
São Gabriel tomou posse no dia 04 de maio, 
em solenidade conduzida durante reunião 
de diretoria do Conselho. Luiz Carlos Maciel 
Nunes substitui Ricardo Coirolo, que assumiu a 
Secretaria Municipal da Saúde de São Gabriel.

A Delegacia Seccional, agora, conta com a 
seguinte composição:
Segunda-Secretária - Dra. Katia Raposo Pereira
Suplente- Dr. João Luiz Alves Pereira Filho
Suplente - Dr. Gerson Luis Barreto de Oliveira
Suplente - Dr. Newton Luiz Valandro.

Delegado de São Gabriel 
toma posse no Cremers

Posse de Luiz Carlos Maciel Nunes aconteceu durante reunião de Diretoria

Dr. ricardo Coirolo
“A responsabilidade de 
representar o Conselho na 
cidade acrescentou muito 
na minha vida profissional, 
pois é um trabalho que 
promove mais ética 
e responsabilidade 
na Medicina.”

Dr. luiz Carlos Maciel nunes
“É algo completamente 

novo para mim. Espero dar 
continuidade ao trabalho 

que vem sendo feito e 
enfrentar e resolver os 

problemas que temos lá 
com a ajuda da diretoria 

do Conselho.”

ANMR manifesta apoio ao movimento de médicos de Caxias do Sul
A Associação Nacional de Médicos Residentes 
(ANMR), de forma semelhante ao Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 
(Cremers), endossa seu apoio aos médicos das 
unidades básicas de saúde da cidade de Caxias 
do Sul/RS, no que se refere ao direito de greve 
por parte dos médicos, conforme disposto na Lei 
7783/89, art. 6, incluindo a proibição do uso de 
meios que possam constranger o empregado no 
comparecimento ao trabalho. 

Da mesma forma, em concordância com o 
Código de Ética Médica, apoiamos e lutamos pela 
busca por condições de trabalho e salário dignos. 
Julgamos injustificável a exposição midiática do 
médico que participava do movimento grevista e 
o uso político dos problemas administrativos em 
saúde pública, como a transferência aos médicos, 
por parte das instâncias municipais ou estaduais 
de gestão em saúde, da culpa pelos atuais e 
crescentes problemas envolvendo o sistema de 
saúde em nosso País.
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A história 
das delegacias
“a História das Delegacias seccionais do 
Cremers” é o livro que está sendo lançado 
pelo Conselho regional de Medicina do rs. 
 
A publicação resgata um projeto iniciado 
em 1984, na gestão de Cláudio Franzen, 
conselheiro e atual segundo-secretário do 
Cremers. Foi uma iniciativa pioneira no País, 
que logo foi seguida por outros CRMs.
 
No modelo inicial foram instituídas 23 (vinte e 
três) delegacias, cada uma abrangendo vários 
municípios. Os objetivos principais foram 
mantidos e aprimorados ao longo dos anos.
 
aPresentaÇÃo

Na apresentação do livro, o presidente 
Fernando Weber Matos explica que a 
cidade escolhida como sede deve ser 
de fácil acesso e apresentar a maior 
densidade médica. A principal finalidade é a 
descentralização do Conselho, interiorizando 
os serviços administrativos e possibilitando 
a interlocução direta com um representante 
legal do Cremers, promovendo assim maior 
aproximação dos médicos com o Conselho.
 
Atualmente o Cremers possui 28 (vinte e oito) 
delegacias, tendo sido modificada a área de 
abrangência de acordo com a densidade 
médica, critérios geográficos e criação de 
novos municípios.

HoMenaGeM

De acordo com Matos, coordenador das 
delegacias de 2015 a 2017 e idealizador da 
publicação, o volume tem a finalidade de 
recuperar, dentro do possível, a história das 
Delegacias Seccionais. 

 
“É uma homenagem aos médicos que 
dirigiram e dirigem as delegacias com 
o objetivo de promover uma Medicina 
de qualidade fundamentada nos valores 
éticos”, enfatiza.
 
Esta primeira publicação, continua Fernando 
Matos, pode ter deixado de resgatar e 
homenagear nomes, fatos e registros, mas 
tem a função de ser um marco inicial que 
poderá ser modificado e acrescido nas 
próximas edições. As contribuições são 
bem-vindas, pois o propósito será sempre o 
resgate maior da história.
 
Os delegados seccionais e os assistentes 
das delegacias forneceram subsídios 
relevantes e foram fundamentais para esta 
publicação. É importante deixar registrado 
o agradecimento especial à secretária das 
Delegacias Seccionais, Lucimara Fabiana 
Silva Conforti, que, através de seu trabalho 
meticuloso, eficiente e dedicado, tornou 
possível a publicação inicial da História das 
Delegacias Seccionais do Cremers.
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A Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF) da Câmara dos Deputados aprovou, 
por unanimidade, no dia 7 de junho, o Projeto 
de Lei 5.655/16, que estabelece a obrigação, 
por parte da coordenação do Programa Mais 
Médicos, de enviar, semestralmente, a relação 
de tutores e supervisores dos médicos 
intercambistas aos Conselhos Regionais de 
Medicina (CRMs). A proposição, que tramita 
em regime ordinário, agora segue para a 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ) – última instância antes da 
sanção presidencial.

A aprovação teve atuação direta da Comissão 
de Assuntos Políticos do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e da Associação Médica 
Brasileira (AMB) que faz interface com o 
Congresso Nacional. Segundo a Comissão, 
a aprovação definitiva do PL 5.655/16 vai 
permitir que os CRMs fiscalizem mais 
efetivamente o programa federal. “Os 
Conselhos poderão se empenhar em avaliar 
quantos tutores e supervisores trabalham 
diretamente com médicos do programa, 
como é feito o acompanhamento dos 
estágios destes profissionais”, defendeu o 
presidente do CFM, Carlos Vital.

No relatório aprovado na CSSF, o deputado 
Luciano Ducci afirmou que a medida trará 
maior transparência ao programa. “Tais 
informações são de pleno conhecimento 
dos administradores do projeto, e fornecê-
las aos Conselhos não implica em nenhum 
tipo de estorvo, despesa ou esforço adicional. 
Tornar a prestação de informações periódica 
aumentará consideravelmente a segurança 
dos dados em poder dos Conselhos 
Regionais de Medicina”, argumentou.

Segundo o PL, o documento a ser enviado 
aos Conselhos de Medicina deverá conter 
a relação dos médicos intercambistas 
participantes do Mais Médicos; o número do 
registro único de cada um dos participantes; 
o nome e número de inscrição no CRM do 
supervisor e do tutor acadêmico de cada 
um dos intercambistas; além da instituição 
de ensino responsável pela supervisão e 
pela tutoria acadêmica em cada um dos 
municípios participantes.

Até o momento, os Conselhos Regionais 
de Medicina (CRMs) têm recorrido ao 
mecanismo da Lei de Acesso à Informação 
para ter acesso aos dados e, dessa forma, 
fiscalizar a atuação desses profissionais.

Avança PL relacionado aos 
tutores e supervisores do programa

MAIS MÉDICOS

Governo custou a liberar lista aos Conselhos 

O presidente Fernando Weber Matos, que 
espera que o PL 5.655/16 seja aprovado, 
lembra que desde o início do Programa Mais 
Médicos o Cremers lutou para ter acesso aos 
nomes dos tutores e preceptores em atuação 
no Rio Grande do Sul. 

“O Cremers sempre defendeu a qualidade 
no atendimento e, para isso, entre outras 
coisas, seria necessário ter acesso à lista dos 
tutores e supervisores. Sem isso, não teria 
como o Cremers fiscalizar o trabalho médico 
no âmbito do programa. Foi depois de muita 
insistência junto aos órgãos do governo que a 
lista foi obtida e publicada em nossa revista, 
na edição de número 90.”
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Desde o início do Programa Mais Médicos, 
em 2013, o Cremers firmou-se como um 
opositor à iniciativa do governo federal , 
cobrando principalmente a comprovação 
da formação dos profissionais oriundos do 
exterior, o que lhe custou desgaste perante 
órgãos da União.

Mesmo assim, o Cremers se manteve na 
luta. Em novembro de 2014, o presidente 
Fernando Weber Matos elaborou uma 
resolução a respeito da atuação dos tutores e 
preceptores do programa.

RESOLUÇÃO REPERCUTE EM TODO O PAÍS

A Resolução 02/2015 (D.O.U. de 21 de 
novembro) dispõe sobre a responsabilidade 
ética dos médicos supervisores e tutores 
acadêmicos no âmbito do Programa Mais 
Médicos. A norma prevê, entre outras 
determinações, que a responsabilidade ética 
compartilhada poderá implicar a eventual 
responsabilização dos médicos supervisores 
e tutores acadêmicos por infrações éticas 
cometidas pelos intercambistas, a ser 
apurada no âmbito do Conselho.

A Resolução repercute em todo o País e é 
utilizada também por outros CRMs.

GOVERNO FINALMENTE LIBERA A LISTA

Três dias depois da publicação da Resolução 
02/2014, o Ministério da Saúde finalmente 
torna pública a lista de todos os supervisores 
e tutores em atuação no Programa Mais 
Médicos, uma reivindicação do Cremers e dos 
demais Conselhos de Medicina. 

De posse da lista com os nomes dos 99 
tutores e supervisores lotados no Rio Grande 
do Sul, o Cremers encaminhou ofício a 
cada um deles solicitando uma série de 
informações, entre as quais a nominata de 
intercambistas sob sua responsabilidade. 
A iniciativa do Cremers é saudada pelos 
médicos nas redes sociais, ampliando sua 
repercussão no País.

CREMERS É NOTIFICADO PELA 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

No dia 24 de dezembro, a Advocacia-Geral 
da União (AGU) notifica o Cremers para que 
este adapte e ajuste os conteúdos normativos 
de todos os seus atos, procedimentos, 
instruções, resoluções e correspondências, 
em especial a Resolução Cremers 02/2014. 

Conforme a notificação, o Cremers deve 
guardar subordinação aos Pareceres 
Vinculantes da AGU e o seu descumprimento 
enseja responsabilização dos conselheiros 
por improbidade administrativa. Além do 
Cremers, outros CRMs que utilizaram a 
Resolução em seus Estados também foram 
notificados, bem como o CFM.

Órgãos do governo federal 
reagiram contra ações do Cremers

“O Cremers sempre defendeu 
a qualidade no atendimento e, 
para isso, entre outras coisas, seria 
necessário ter acesso à lista dos tutores 
e supervisores. Sem isso, não teria 
como o Cremers fiscalizar o trabalho 
médico no âmbito do programa.”

Dr. Fernando Weber Matos
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PresenÇa De aCoMPanHante 
eM ConsUlta, internaÇões e 
PeríCias MéDiCas

O médico decide sobre a entrada do 
acompanhante. Nos casos de o paciente não 
conseguir andar sozinho ou em cadeira de 
rodas, o médico pode permitir a entrada de 
um acompanhante.

A presença de acompanhante está prevista 
nas internações de crianças até 12 anos e 
idosos a partir de 60 anos, conforme rezam 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e o 
Estatuto do Idoso.

Conforme a Resolução CFM 09/2006, o 
exame médico pericial é um ato médico. 
Como tal, por envolver a interação entre o 
médico e o periciado, deve o médico perito 
agir com plena autonomia, decidindo pela 
presença ou não de pessoas estranhas ao 
atendimento efetuado, sendo obrigatória a 
preservação da intimidade do paciente e a 

garantia do sigilo profissional, não podendo, 
em nenhuma hipótese, qualquer norma, quer 
seja administrativa, estatutária ou regimental, 
violar este princípio ético fundamental.

PoDe o anestesista PratiCar Mais De 
UMa anestesia ao MesMo teMPo?

Não. A Resolução do CFM nº 1.802/2006 
regula a prática de anestesias. Para conduzir 
as anestesias gerais ou regionais com 
segurança, assim como manter a vigilância 
permanente ao paciente anestesiado durante 
o ato operatório, o médico anestesista deve 
estar sempre junto a este paciente. 

Determinar aos médicos que praticam 
anestesia que: antes da realização de 
qualquer anestesia é indispensável conhecer, 
com a devida antecedência, as condições 
clínicas do paciente a ser submetido ao 
procedimento, cabendo ao anestesista decidir 
da conveniência ou não da prática do ato 
anestésico, de modo soberano e intransferível.

Ouvidoria: perguntas frequentes

Confira também 
a seção PERGUNTAS 
FREQUENTES no site  
www.cremers.org.br

Um dos serviços mais importantes que o Cremers disponibiliza 
aos médicos e à população geral é prestado pela ouvidoria. 
o atendimento é feito pelos conselheiros ércio amaro de oliveira Filho 
(coordenador do setor), Céo Paranhos de lima e Maria lúcia da rocha. 
Contatos pelo telefone (51) 3300.5410. e-mail: ouvidoria@cremers.org.br.
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é permitido o uso de Whatsapp e 
plataformas similares por médicos em 
ambiente hospitar? este questionamento 
foi encaminhado ao CFM, que em resposta 
emitiu o Parecer 14/2017, com respaldo em 
manifestação do seu setor jurídico.

A conclusão é favorável ao uso do WhatsApp 
para comunicação entre médicos e seus 
pacientes, bem como entre médicos e 
médicos, em caráter privativo, para enviar 
dados ou tirar dúvidas, bem como em grupos 
fechados de especialistas ou do corpo clínico 
de uma instituição ou cátedra, com a ressalva 
de que todas as informações passadas 
tenham absoluto caráter confidencial e 
não podem extrapolar os limites do próprio 
grupo, nem tampouco podem circular em 
grupos recreativos, mesmo que composto 
apenas por médicos.

O parecer jurídico destaca que a utilização, 
no contexto da Medicina, dos novos métodos 
e recursos tecnológicos é medida irreversível 
e que encontra amparo no atual cenário de 
evolução das relações humanas, já que, como 
dito, traz incontáveis benefícios ao mister 
do profissional médico na busca do melhor 
diagnóstico e do posterior prognóstico dos 
pacientes e de suas enfermidades.

Nesse contexto, o uso do aplicativo 
WhatsApp, e outros congêneres, é possível 
para a criação de grupos formados 
exclusivamente por profissionais médicos, 
visando realizar discussões de casos médicos 
que demandem a intervenção das diversas 
especialidades médicas.

Todavia, como tais assuntos são cobertos 
por sigilo, tais grupos devem ser formados 
exclusivamente por médicos devidamente 
registrados nos Conselhos de Medicina, 
caracterizando indevida violação de sigilo a 
abertura de tais discussões a pessoas que 
não se enquadrem em tal condição; por 
outro lado, com base no art. 75 do Código de 
Ética Médica, as discussões jamais poderão 
fazer referência a casos clínicos identificáveis, 
exibir pacientes ou seus retratos em anúncios 
profissionais, ou na divulgação de assuntos 
médicos, em meios de comunicação em 
geral, mesmo com autorização do paciente.

Registre-se, ainda, que os profissionais 
médicos que participam de tais grupos 
são pessoalmente responsáveis pelas 
informações, opiniões, palavras e mídias que 
disponibilizem em suas discussões, as quais, 
certamente, devem se ater aos limites da 
moral e da ética médica.

Médico pode usar WhatsApp 
em ambiente hospitalar?
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a preocupação do Cremers em relação à 
terceirização dos serviços médicos vem de 
mais tempo. em abril de 2015, o presidente 
Fernando Weber Matos manifestou-se 
publicamente com a seguinte nota:

1) O Cremers posiciona-se firmemente 
contra a terceirização, em especial no 
âmbito da atividade médica;

2) No RS, a terceirização do trabalho médico 
no setor público é uma prática alarmante, 
que, além de onerosa, prejudica a qualidade 
do atendimento oferecido à população, fato 
que deveria ser analisado de forma rigorosa e 
intensa pelos órgãos competentes;

3) O Programa Mais Médicos é o maior 
contrato de terceirização do País, de custo 
superior a R$ 3 bilhões, com os intermediários 
alcançando lucros expressivos;

4) Um investimento elevado em programa de 
três anos, que ao final resulta no retorno dos 
profissionais contratados ao país de origem;

5) O programa, ao contrário do apregoado, 
não interioriza; não promove a fixação de 
médicos nos pequenos municípios;

6) Retirou mais de 13 mil vagas de trabalho 
do médico brasileiro;

7) Provocou demissão de médicos brasileiros 
fixados em 49% dos pequenos municípios;

8) Retirou investimentos nas condições de 
trabalho e infraestrutura;

9) Tutoria e supervisão inadequadas e a 
distância;

10) Ninguém é responsável por eventuais 
erros dos chamados intercambistas.

Resistência do Cremers à 
terceirização iniciou em 2015

Código de ética Médica: 
atualização até o final do ano
A Comissão Nacional de Revisão do Código de 
Ética Médica do CFM esteve reunida no dia 24 
de maio, em Brasília, para analisar as mais de 
90 sugestões encaminhadas para mudanças 
no Código de Ética Médica. As propostas 
foram enviadas por médicos e movimentos 
organizados da sociedade civil.

O processo de revisão começou em junho 
do ano passado e deverá ser concluído em 
novembro deste ano, quando será realizada 
a II Conferência Nacional de Ética Médica 
(II CONEM). O encontro tem o objetivo de 
deliberar sobre as propostas aprovadas pela 
Comissão Nacional.

De acordo com o corregedor do CFM e vice-
coordenador da Comissão, José Fernando 
Maia Vinagre, as discussões estão levando 
em conta aspectos éticos, técnicos, jurídicos 
e legais a fim de que seja garantida eficácia 
e aplicabilidade ao novo Código. “Queremos 
um Código que reflita os tempos atuais, mas 
ancorado nos valores éticos basilares que 
sustentam a Medicina desde seus primórdios”, 
afirma Vinagre. O atual texto está em vigor 
desde 13 de abril de 2010.
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O presidente Fernando Weber Matos 
esteve reunido com médicos e autoridades 
na cidade de Bento Gonçalves, no dia 27 
de abril. Acompanhado pelo delegado 
seccional José Vitor Zir, o dirigente visitou a 
UPA 24h do município e ouviu os relatos de 
médicos, do diretor técnico e do secretário 
municipal da Saúde sobre o trabalho e 
funcionamento do local. 

Os maiores problemas apontados foram 
a terceirização de profissionais, que gera 
confusão entre médicos e prefeitura sobre 
cobranças, responsabilidades e qualidade do 
serviço, e a falta de referência para casos de 
traumato-ortopedia de alta complexidade.

reUniÃo no HosPital taCCHini

A tarde foi reservada a reuniões com a 
diretoria técnica, clínica e administrativa 
do Hospital Tacchini e com diretores 
técnicos e clínicos de hospitais da região. 
Os representantes do Tacchini expuseram 
seus planos de ampliação do atendimento 
no hospital e também citaram a falta de 

referência em traumato-ortopedia de alta 
complexidade como uma das maiores 
dificuldades para o trabalho. 

A seguir, o presidente do Cremers 
conversou longamente com diretores 
técnicos e clínicos dos hospitais da região, 
respondendo a diversos questionamentos. 
As dúvidas abrangeram uma ampla 
variedade de temas, desde prontuário 
médico, passando pela judicialização do 
atendimento, terceirização, abusos contra 
médicos, até as relações entre colegas.

Terceirização preocupa 
médicos de Bento Gonçalves

Secretário municipal da Saúde, Diogo 
Segabinazzi Siqueira, comenta a visita  
do presidente:

“Foi uma iniciativa fantástica, que possibilitou 
uma aproximação importante e uma troca 
de experiências. Aprendemos muito com 
a realidade de outras cidades trazida pelo 
presidente e vemos que a maioria tem 
problemas parecidos. Também percebemos 
que o objetivo das prefeituras e do Cremers 
é o mesmo: proporcionar a melhor saúde 
possível para população e médicos.”

Encontro com diretores técnicos e clínicos da região
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Diante do crescimento rápido e 
constante da terceirização do trabalho 
médico no estado, o Cremers, 
percebendo a necessidade de fixar 
normas éticas sobre essa forma de 
contratação, editou a resolução nº 
02/2017, publicada no Diário oficial 
da União do dia 6 de junho. a medida, 
aprovada pelo plenário, estabelece 
o seguinte:

artigo 1º - Instituir normas éticas para 
a terceirização de serviços médicos no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

artigo 2º - Para efeito desta resolução 
adotam-se as seguintes definições:

terceirização: é a contratação de terceiros 
para a execução de serviços médicos.

estabelecimento contratante: é o 
tomador de serviços, pessoa jurídica de 
direito público ou privado que contrata 
terceiros para a prestação de serviços de 
assistência médica.

estabelecimento contratado: é a pessoa 
jurídica que realiza o serviço 
de terceirização.

Contrato de terceirização: 
documento cujo conteúdo é mútua 
e consensualmente acordado entre 
as partes, estabelecendo claramente 
as atribuições e responsabilidades do 
contratante e do contratado.

Médicos terceirizados: são os médicos 
vinculados ao estabelecimento 
contratado e que executam os serviços 
objeto do Contrato de Terceirização no 
estabelecimento contratante.

artigo 3º - O Contrato de Terceirização 
deve definir com clareza os serviços 
médicos que serão executados, assim 
como qualquer aspecto técnico e 
operacional acordado com respeito ao 
objeto do contrato.

Parágrafo primeiro - O contrato 
deve identificar os endereços em que 
serão prestados os serviços, definir as 
obrigações específicas do contratante 
e contratado e ser assinado pelos 
respectivos representantes legais e 
responsáveis técnicos.

Parágrafo segundo - Cópia do Contrato 
de Terceirização deverá ser encaminhada 
ao Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Rio Grande do Sul quando 
requisitado ao Diretor Técnico.

artigo 4º - Os estabelecimentos 
contratante e contratado que realizem 
Contrato de Terceirização devem 
obrigatoriamente estar registrados e em 
situação regular no Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo primeiro - A situação regular 
dos estabelecimentos contratante e 
contratado no Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio Grande do 
Sul é atestada através do Certificado de 
Regularidade, a ser requerido e expedido 
anualmente, no mês de seu vencimento, 
na forma da Resolução CFM nº 2010/2013 
e seus anexos;

artigo 5º - Os estabelecimentos 
contratantes e contratados devem 
obrigatoriamente contar com Diretor 
Técnico inscrito e registrado no Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Cremers lança Resolução sobre
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terceirização do trabalho médico
artigo 6º - Os Diretores Técnicos dos 
estabelecimentos contratantes e 
contratados são corresponsáveis por todos 
os aspectos éticos e técnicos vinculados 
com o serviço objeto da terceirização, na 
forma do artigo 2º da Resolução CFM 
nº 2.147/2016.

Parágrafo primeiro - Está incluída nos 
deveres dos Diretores Técnicos dos 
estabelecimentos contratante e contratado 
a fiel observância dos preceitos constantes 
do Código de Ética Médica, em especial 
os que dispõem acerca das condições 
adequadas de trabalho e de remuneração, 
em relação aos médicos terceirizados.

Parágrafo segundo - Os Diretores Técnicos 
dos estabelecimentos contratantes 
e contratados devem assegurar que 
os médicos terceirizados tomem 
conhecimento prévio acerca das condições 
de trabalho e remuneração destes.

artigo 7º - Os médicos terceirizados devem 
estar inscritos no Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio Grande do Sul

Parágrafo único - Quando se tratar de 
serviços assistenciais especializados, os 
médicos terceirizados deverão possuir 
registro de qualificação de especialista no 
Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Rio Grande do Sul.

artigo 8º - Os médicos terceirizados 
devem zelar pelo fiel cumprimento desta 
Resolução e notificar o Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Rio Grande 
do Sul quando tomar conhecimento de 
infrações as suas normas.

Parágrafo único - Os médicos terceirizados 
têm o direito de obter dos Diretores 

Técnicos informações sobre as condições 
de trabalho e a remuneração, bem como 
cópias de documentos que comprovam 
a regularidade dos estabelecimentos 
contratante e contratado.

artigo 9º - É considerada ética qualquer 
iniciativa dos médicos terceirizados no 
sentido de serem contratados diretamente 
pelos estabelecimentos contratantes.

artigo 10º - É eticamente recomendável 
que os médicos terceirizados sejam 
membros do Corpo Clínico do 
estabelecimento contratante.
 
artigo 11º - É eticamente recomendável que 
os médicos terceirizados sejam residentes 
no Município, ou região, em que os serviços 
são prestados, a fim de implementar uma 
política de fixação de profissionais de 
saúde no Sistema Único de Saúde e de 
interiorização médica. 

artigo 12º - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação e seu 
descumprimento implicará falta ética, 
sujeita às sanções legais.
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A assistência médica e a garantia de 
condições técnicas para o atendimento 
de pacientes nas instituições públicas 
e privadas, além dos planos de saúde, 
contam com novos parâmetros para 
sua atuação. 

A Resolução CFM 2.147/2016, publicada 
no final de abril, torna mais claros os 
direitos, as atribuições e responsabilidades 
de diretores técnicos, diretores clínicos e 
chefias de serviço em ambientes médicos. 
Na prática, espera-se que a norma 
provoque uma melhor organização da 
gestão da assistência da saúde no País.

O texto destaca que a prestação de 
assistência médica e a garantia das 
condições técnicas de atendimento nas 
instituições públicas ou privadas são de 
responsabilidade do diretor técnico e do 
diretor clínico, os quais, no âmbito de 
suas respectivas atribuições, responderão 
perante o Conselho Regional de Medicina 
(CRM). A regra vale para todos os serviços 
de assistência médica (pública ou privada) 
em qualquer ponto do território nacional.

resPonsabiliDaDes

Pela Resolução, o diretor técnico é o 
médico que responde eticamente por 
todas as informações prestadas perante 
os Conselhos de Medicina (federal 
ou regionais), podendo, inclusive, ser 
responsabilizado ou penalizado em 
caso de denúncias comprovadas. Fica 
estabelecido, ainda, que os profissionais 
que forem investidos desse cargo devem 
organizar a escala de plantonistas, 
zelando para que não existam lacunas 

durante o período de funcionamento. 
Em qualquer ausência de plantonistas, 
cabe a esse gestor tomar providências 
para solucionar o caso.

O documento também lista as 
atribuições do diretor clínico, entre as 
quais está dirigir e coordenar o corpo 
clínico da instituição, supervisionar a 
execução das atividades de assistência 
médica e zelar pelo cumprimento do 
regimento interno. Entre suas atribuições 
também estão assegurar condições dignas 
de trabalho e os meios indispensáveis 
à prática médica, bem como garantir o 
pleno e autônomo funcionamento das 
comissões de ética médica.

A Resolução CFM 2.147/2016 esclarece 
a obrigatoriedade de empresas ou 
instituições de intermediação da 
prestação de serviços médicos, como 
seguradoras de saúde, planos de saúde, 
cooperativas médicas e instituições de 
autogestão, de contarem com esses 
profissionais como diretores técnicos. 
“Cabe a eles cuidarem pelo que estiver 
pactuado nos contratos com prestadores 
de serviço, pessoas físicas e pessoas 
jurídicas”, destacou Emmanuel Fortes.

Investido nessa função junto aos planos 
e seguradoras de saúde, cabe ao 
médico zelar para que, na ocorrência 
de glosas das faturas apresentadas, seja 
descrito o que foi glosado “e, suas razões, 
solicitando ao médico, quando pessoa 
física, e ao diretor técnico, quando 
pessoas jurídicas, as devidas explicações, 
devendo as respostas ou justificativas ser 
formalizadas por escrito”.

Resolução esclarece atribuições 
de diretores técnicos e clínicos
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A Justiça Federal confirmou a legitimidade 
da Resolução CFM 1.722/2004, que obriga 
diretores técnicos a assinarem contratos 
de prestação de serviços médicos. A 
norma foi contestada pelo Sindicato dos 
Hospitais, Clínicas, Laboratórios e demais 
estabelecimentos de saúde do Estado de 
São Paulo (Sindhosp), no Tribunal Regional 
Federal da 1º Região (TRF1).

A juíza federal Emília Maria Velano 
julgou improcedente a ação ordinária do 
Sindicato, em 2007. A entidade recorreu 
da decisão, e o Tribunal negou provimento 
à apelação, rejeitando o argumento 
apresentado no processo.

CUMPriMento Da resolUÇÃo

No recurso, o Sindhosp objetivava desobrigar 
a assinatura dos diretores técnicos e/
ou clínicos de planos de saúde, hospitais 
e clínicas em contratos de prestação de 
serviços médicos e conceder a eles poder 
de fiscalização das atividades comerciais 
dos prestadores de serviços. A entidade 
afirmou na ação que a imposição da 
assinatura desses diretores nos contratos, 

celebrados para prestação de serviços 
médicos, constitui-se uma ingerência na 
atividade empresarial privada, que extrapola 
as atribuições legais do CRM.

A alegação não foi aceita pelo magistrado, 
que afirmou, “no que diz respeito à 
fiscalização dos profissionais e entidades nele 
inscritas, não se discute nos presentes autos a 
validade de tal Resolução, mas, ao contrário, 
busca-se o cumprimento dessa norma, no 
sentido de exigir que o encaminhamento do 
registro seja feito tanto pelo diretor clínico 
como pelo diretor técnico”. 

CÓDiGo De étiCa MéDiCa

No texto do voto, o juiz federal também 
pondera: “Descabe ao Poder Judiciário 
imiscuir-se na avaliação de violação 
ao Código de Ética Médica, porque tal 
atribuição é dos Conselhos Regionais e do 
Conselho Federal de Medicina, consoante 
exposto nos artigos 5º, ‘i’ e 14, ‘d’ da Lei nº 
3.268/97”. Com a rejeição do recurso no 
Tribunal, o Sindhosp poderá ainda interpor 
recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

TRF legitima norma que obriga 
assinatura de diretores técnicos    
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o tribunal regional Federal da 1ª região 
determinou no dia 10 de maio, por meio 
de liminar, a ilegalidade da realização de 
procedimentos estéticos por enfermeiros. 
a decisão, considerada uma importante 
vitória dos médicos brasileiros em defesa 
da exclusividade das atividades previstas 
na lei nº 12.842/2013 (lei do ato Médico), 
atende à ação movida pela sociedade 
brasileira de Dermatologia (sbD), que 
integra a Comissão Jurídica de Defesa ao 
ato Médico.

A liminar da Justiça torna sem efeito a 
Resolução nº 529/2016, do Conselho Federal 
de Enfermagem (Cofen), que permitia aos 
profissionais a abertura de consultórios e 
a realização de procedimentos privativos 
dos médicos. A norma autorizava, por 
exemplo, que os enfermeiros executassem 
diversos procedimentos estéticos invasivos, 
terapêuticos e estéticos, como acessos 
vasculares profundos, biópsias e endoscopias. 
A resolução ainda permitia a execução de 
diagnósticos com “consultas com anamnese 
para estabelecer o tratamento mais 
adequado para o paciente”.

A decisão do juiz federal Itagiba Catta Preta 
Neto, que tem efeitos imediatos e ainda é 
passível de recurso, suspendeu a norma do 
Cofen por considerar que ao “enfermeiro 

foram outorgadas atribuições típicas do 
profissional da Medicina, como anamnese 
e prescrição de tratamento, prescrição e 
aplicação de substâncias no corpo humano, 
intervenção no sistema linfático e outras 
que, em regra e princípio, fogem à alçada 
dos enfermeiros”.

DeFesa Do ato MéDiCo

Criado pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM), o grupo reúne advogados de diversas 
entidades médicas – entre elas a Associação 
Médica Brasileira (AMB), os Conselhos 
Regionais de Medicina e as sociedades de 
especialidade – com o objetivo de estudar 
estratégias jurídicas de contraposição a atos 
administrativos que contrariam a Lei do 
Ato Médico.

Para o presidente do CFM, Carlos Vital 
Tavares Corrêa Lima, a decisão coroa o 
trabalho feito pela Comissão Jurídica, que 
permanentemente monitora e defende o 
cumprimento da legislação brasileira. “Os 
médicos continuam a ser responsáveis 
pelo diagnóstico de doenças e prescrição 
de tratamentos, sendo que os outros 
profissionais atuarão unicamente dentro 
do escopo de suas respectivas legislações 
e conforme jurisprudência dos Tribunais 
Superiores”, afirmou.

Procedimentos estéticos: decisão 
judicial suspende resolução do Cofen
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A autorização para prática da técnica de 
acupuntura só é possível “por meio de lei 
em sentido estrito, ou seja, não é possível 
a autorização por meio de Resolução do 
Confef”, afirmou o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) em decisão de 21 de março 
deste ano proferida devido à ação movida 
pelo CFM contra o Conselho Federal de 
Educação Física.

A ação ingressada pelo CFM visava a 
nulidade dos artigos 1º e 2º da Resolução 
Confef nº 69/2003, que permite a prática da 
acupuntura por profissionais da educação 
física. No entendimento da coordenadoria 
jurídica do CFM, “somente é permitido à 
autarquia, no caso o Confef, realizar atos que 
estejam expressamente previstos em lei, o 
que no caso não acontece”.

Ainda no Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1), a 7ª Turma determinou 
a anulação da norma afirmando que “o 
Conselho Federal de Educação Física não 

pode regulamentar atos que não estão 
previstos em lei como privativos dos 
profissionais que fiscaliza, elastecendo-os”, 
ressaltando ainda que “os educadores físicos 
não podem, fundados nessa resolução, 
praticar essa forma de tratamento”.

“Embora não exista no ordenamento 
jurídico lei específica regulando a atividade 
de acupuntor, não pode o profissional de 
educação física, que possui regulamentação 
própria, praticar atos que sua legislação 
profissional não lhe permite, sob pena 
de ferir-se o inciso XIII do artigo 5º da 
Constituição”, afirmou o TRF1.

Devido a recurso interposto pelo Confef, o STJ 
se pronunciou sobre o caso – ratificando a 
tese do CFM ao afirmar que “a jurisprudência 
desta Corte é no sentido de que o conselho 
de classe não tem competência para atribuir 
o exercício da prática de acupuntura aos 
profissionais dele pertencentes”.

STJ proíbe prática da acupuntura 
por profissionais da educação física 
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O suicídio na adolescência
A adolescência é uma etapa do ciclo vital 
que tem como marcos o final da
infância e início da vida adulta. Desta 
forma, o comportamento emocional dos 
jovens oscila entre dúvidas e incertezas 
e verdades absolutas, como defesa 
das intensas exigências dessa etapa 
do desenvolvimento psicossexual. As 
profundas e intensas alterações físicas, 
hormonais e emocionais são desafios 
permanentes para os adolescentes 
manterem o devido equilíbrio, que 
nem sempre é possível. Diante dessas
circunstâncias é plausível que se 
encontrem algumas vulnerabilidades 
na população juvenil.

Uma das preocupações em relação 
a estas vulnerabilidades tem sido o 
aumento da taxa de suicídio entre 
jovens no Brasil. O suicídio entre jovens 
brasileiros cresce de modo lento, mas 
constante. Em doze anos, a taxa de 
suicídio na população de quinze a vinte 
e nove anos subiu de 5,1 por 100.000 
habitantes em 2002 para 5,6 por 100.000 
habitantes em 2014, um aumento de 
quase 10%. Em números absolutos forma 
2898 suicídios entre jovens de 15-29 anos 
em 2014. Os estados do Centro-Oeste e 
do Norte são onde as taxas de suicídio 
são as maiores entre os jovens brasileiros. 
O Rio Grande do Sul se mantém na 
média nacional. As regiões onde as taxas 
são mais elevadas os suicídios ocorrem 
mais entre os jovens das populações 
indígenas, como Mato Grosso do Sul, 
em que a taxa é de 13,6 por 100.000 
habitantes e no Amazonas, em que a 
taxa é de 11,9 por 100.000 habitantes.

O Brasil apresenta taxas relativamente 
baixas se comparado com outros países,
segundo dados da ONU. Em países 
como a Coreia do Sul e Lituânia a taxa 
de suicídio entre jovens chega a 30 por 
100.000. Atribui-se a esse elevado índice 
de suicídios as elevadas exigências de 
desempenho escolar e profissional, bem 
como o uso excessivo de drogas ilícitas 
e álcool.

Em números absolutos, segundo a OMS, 
o Brasil é o oitavo país com o maior
número de suicídios e dentre os 
estados brasileiros o Rio Grande do Sul 
é o primeiro lugar, segundo dados do 
Ministério da Saúde e da Secretaria da 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, 
com uma taxa de suicídios de 10,1 para 
100.000 habitantes.

Na medida em que esse número de 
suicídios na população adolescente do 
país vem gradualmente se acentuando 
é necessário que se busque o 
entendimento desse fenômeno e suas 
possíveis causas. Sabendo-se que o jovem 
nesta etapa de seu desenvolvimento 
emocional tem uma marcada 
ambivalência em relação a sua
identidade pessoal, oscilando entre 
momentos de marcada onipotência e
autossuficiência com momentos de 
intensa impotência e insegurança, 
exigências maiores de desempenho 
escolar e de comportamento profissional 
de sucesso são fatores contributivos 
para um desequilíbrio emocional e 
a busca por saídas mais radicais de 
uma possível solução, como término 
da vida. As pressões do meio social 
através de definição profissional, busca 
por emprego, independência familiar 

ARTIGO
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e financeira são fatores relevantes para 
as dúvidas e incertezas do adolescente, 
que podem levar ao suicídio. Afora 
esses fatores citados temos também 
a depressão, o uso abusivo de álcool 
e drogas ilícitas, violência sexual e 
doméstica, a desestruturação familiar 
e o bullying.

Outro cuidado que se deve ter é na forma 
como se aborda a questão do suicídio 
junto aos adolescentes. Recentemente 
tivemos uma polêmica envolvendo o jogo
eletrônico Baleia Azul e a série de TV 
13 Reasons Why. Ambos abordam a 
questão do suicídio na adolescência. 
Alguns criticaram por entenderem 
que havia uma mensagem dúbia, que 
poderia induzir o adolescente ao suicídio 
e outros favoráveis por abordar um tema 
dito “tabu” e por estarem exercendo a 
liberdade de expressão. O importante
ao abordar tema tão complexo é a 
cautela e parcimônia serem mantidas, 
nem demonizando e tampouco 
glamorizando o suicídio como possível 
solução de problemas.

Sendo assim, é importante estarmos 
atentos ao comportamento do 
adolescente que esteja mais vulnerável 
em seu funcionamento psíquico.

Comportamento marcado por 
automutilações, isolamento social e 
familiar, uso abusivo de álcool e drogas 
ilícitas, baixo desempenho escolar e 
apatia, desinteresse geral, bem como 
desânimo são sinais indicativos de que 
este jovem está com sofrimento psíquico 
importante e necessita de apoio e 
continência as suas angústias.

Aos pais e professores, ao perceberem 
esta alteração de comportamento, é 
salutar uma atitude compreensiva e 
tolerante em vez de cobranças e atitudes 
repressivas, bem como devem estimular 
o convívio familiar e social, assim como 
propiciar atividades de lazer e recreativas. 

Ao mesmo tempo em que a busca 
por um auxílio médico especializado 
possa trazer maiores esclarecimentos e 
consequentemente mais segurança para 
lidar com esta situação de crise do
adolescente.

Hoje vemos uma preocupação maior 
da sociedade com este tema, pois os 
anseios dos jovens a respeito de seus 
desejos futuros tem se manifestado de 
forma mais viva. Sentimentos de vazio, 
de insegurança e de desesperança são 
verbalizados a todo o momento pelos 
jovens. Isto faz com que a sociedade 
através dos órgãos públicos elabore 
políticas de apoio e atendimento a esta 
população de jovens. Por outro lado as 
entidades médicas tem se mobilizado 
através da discussão do tema suicídio na 
adolescência em eventos científicos e em 
palestras para a comunidade.

Todos estes movimentos realizados com 
ponderação, adequação e com a devida 
profundidade do tema sensibilizam e dão 
segurança para a comunidade. Devemos, 
ao mesmo tempo, evitar uma atitude 
alarmista e sensacionalista sobre o assunto, 
o que só traz insegurança e a possibilidade 
de um efeito contrário ao desejado.

Dr. Jair Escobar - médico psiquiatra e 
psicanalista, conselheiro do CREMERS
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Cresce o número de apoiadores ao Programa 
UCPel Mais Saudável, criado pela Universidade 
Católica de Pelotas. Pioneira no município, a 
iniciativa Fumo Zero, que acaba de obter o 
apoio do CFM, tem como objetivo eliminar o 
tabagismo tanto em ambientes abertos 
quanto fechados.

Diante da preocupação de alunos quanto ao 
número de fumantes dentro da Universidade, 
o Conselho Universitário e a Reitoria da 
instituição promoveram um intenso 
trabalho com a divulgação de cartazes e 
esclarecimentos sobre os malefícios do 
tabagismo ativo e passivo.

O destaque da ação foi em dezembro de 2013, 
quando a UCPel decidiu pela proibição do 

consumo de tabaco em todos os campi da 
Universidade, incluindo suas áreas abertas.

O programa conta ainda com ações 
direcionadas aos fumantes da comunidade 
da UCPel que desejam parar, mas também 
para aqueles que não fumam. Entre elas, 
há atividades de conscientização sobre os 
malefícios do cigarro e do tabagismo passivo, 
apoio espiritual e psicológico, orientação para 
prática de esportes e tratamento médico 
alopático e homeopático.

As empresas interessadas em aderir à parceria 
podem entrar em contato com o coordenador 
do projeto, Roni Quevedo, através do e-mail 
roni.quevedo@ucpel.edu.br ou pelo telefone 
(53) 2128.8067.

CRM apoia iniciativa de 
combate ao fumo

Decisão da anvisa sobre a maconha gera protesto
O Plenário do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP) manifestaram, em nota pública, no dia 
25 de maio, seu desacordo com a decisão 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), que incluiu a Cannabis sativa L., nome 
científico da maconha, em sua relação de 
plantas medicinais.

A medida integrou a atualização da lista das 
Denominações Comuns Brasileiras (DCB), 
organizada rotineiramente pela Agência e que 
incluiu, na Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) n° 156, em 5 de maio de 2017, 19 novas 
substâncias consideradas de interesse da 
indústria farmacêutica.

Para o CFM e ABP, trata-se de medida 
temerária e que traz riscos à saúde pública. 
Apesar de a Anvisa alegar que não houve 
reconhecimento da Cannabis como planta 
medicinal, as entidades médicas entendem 

que a determinação oferece suporte aos 
defensores de propostas nesse sentido.

Deste modo, o Conselho Federal de Medicina e 
a Associação Brasileira de Psiquiatria, solicitam, 
no texto, que a RDC seja revogada, incluindo-
se no texto da respectiva portaria apenas o 
canabidiol, princípio ativo já autorizado pelo 
CFM para prescrição pelos médicos, nos termos 
da Resolução CFM nº 2.113/2014.

Na avaliação do psiquiatra e conselheiro 
federal Salomão Rodrigues Filho, o consumo 
regular da Cannabis sativa L. (maconha) causa 
prejuízos importantes, que, segundo ele, são 
atestados por inúmeras publicações científicas 
que "demonstram os riscos que a maconha 
oferece à saúde pública, com destaque ao 
seu uso antes dos 15 anos, com prejuízo do 
funcionamento cognitivo, e ainda o papel da 
maconha no desencadeamento de surtos 
psicóticos de natureza esquizofrênica".
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a resolução CFM 2.145/2016 aprovou o 
Código de Processo ético-Profissional 
(CPeP) no âmbito do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e dos Conselhos 
regionais de Medicina (CrMs). neste 
espaço, destacamos o passo a passo sobre 
a instalação de sindicâncias, conforme o 
estabelecido pela resolução:
 
art. 12. A sindicância será instaurada: 
I− de ofício pelo próprio CRM;
II− mediante denúncia escrita ou verbal, com 
identificação completa do denunciante, 
na qual conste o relato circunstanciado 
dos fatos, e quando possível, a qualificação 
completa do médico denunciado, com a 
indicação das provas documentais.

§ 1º A denúncia verbal deverá ser tomada a 
termo por servidor designado. 

§ 2º A denúncia deverá ser dirigida ao CRM, 
devidamente assinada pelo denunciante, 
seu representante legal ou por procurador 
devidamente constituído.

§ 3º Caso a denúncia esteja deficiente 
a ponto de comprometer sua exata 
compreensão em relação aos fatos e 
provas, o corregedor poderá conceder 
ao denunciante prazo de 15 dias para sua 
complementação.

§ 4º Se o denunciante não cumprir o 
disposto no parágrafo antecedente, 
o corregedor levará a denúncia para 
apreciação da câmara de sindicância, onde 
poderá ser arquivada ou determinada a 
instauração de sindicância de ofício, para 
apurar os fatos nela contidos.

§ 5º A sindicância poderá ser arquivada 
por desistência da parte denunciante a 
critério de decisão da Câmara do CRM 
e somente será admitida nos casos 
em que não envolvam lesão corporal 
de natureza grave (art. 129, §§ 1º a 3º do 
Código Penal), assédio sexual ou óbito 
do paciente.

§ 6º A denúncia anônima não será aceita.

Abertura de sindicâncias: 
confira o passo a passo

Decisão judicial contrária aos optometristas
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
(TJ-GO) proferiu decisão no dia 14 de junho 
que representa mais uma conquista na 
defesa do ato médico. A definição foi pela 
inconstitucionalidade de lei municipal de 
Aparecida de Goiânia que inseria a optometria 
no rol de atendimentos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

O Colégio Brasileiro de Oftalmologia (CBO), 
por meio de seu departamento jurídico, 
participou como amicus curiae no julgamento 
do processo nº236957-34.2016.809.0000. 

No caso, tratava-se de uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade promovida pela 
Prefeitura local em desfavor da Câmara 
Municipal que aprovou a lei permitindo o 
atendimento da população, pelo SUS, por 
optometristas. 

Ficou configurado que é de competência 
privativa dos Poderes Executivo e Legislativo 
Federais legislarem sobre exercício 
profissional, bem como sobre o Sistema de 
Único de Saúde.
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ConHeÇa o Caso

Beno Davi Jovchelevich, na condição 
de diretor clínico do Hospital Ipiranga 
(fechado em 2001), teve seu nome 
relacionado a possíveis fraudes 
praticadas contra o extinto Instituto 
Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (Inamps) nos anos 
de 1990 a 1993.

vítima de excessos cometidos por setores 
da mídia, caracterizando calúnia, injúria 
e difamação, o cardiologista beno Davi 
Jovchelevich nunca desistiu de lutar em 
busca de reparação pelo dano moral 
sofrido, um exemplo de perseverança 
e indignação.

O resultado é que no dia 5 de maio deste 
ano o Superior Tribunal de Justiça divulgou 
o ganho de causa em favor do médico, 
que será indenizado financeiramente pelos 
autores das manifestações precipitadas 
que o responsabilizaram por um delito que 
não foi por ele cometido, conforme ficou 
devidamente esclarecido.

Jovchelevich foi absolvido no processo 
criminal em sentença prolatada em 2001, 
oito anos após o rumoroso caso em que foi 
injustamente envolvido. O mesmo aconteceu 
no Cremers, onde foi aberta sindicância para 
apurar os fatos. 

Hoje, em plena atividade no Grupo Hospitalar 
Conceição, o cardiologista se mostra 

tranquilo e aliviado: “Não existe reparo 
financeiro que substitua a paz interior”.

nota De DesaGravo Do CreMers

Em 2002, diante de notícias divulgadas pela 
imprensa envolvendo o médico, o Cremers 
publicou desagravo público no jornal Correio 
do Povo, destacando que a “honra do médico 
sob sua jurisdição foi duramente atingida 
por fatos ocorridos em 1993 sem qualquer 
responsabilidade do profissional”, como 
restou comprovado.

O presidente do Cremers, Fernando Weber 
Matos, avalia que esse triste episódio pode 
servir de estímulo para que outros médicos 
também recorram à Justiça na defesa de sua 
honra e reputação. 

“É importante que os médicos saibam 
que o Cremers tem muitas atribuições. É 
um órgão judicante, cartorial, educativo e 
fiscalizador. Além disso, está sempre atento 
e pronto a defender a boa prática médica e 
a combater injustiças.”

Médico recorre à Justiça e 
obtém reparação por dano moral

Dr. Beno Davi Jovchelevich

28 RevISTA CReMeRS – Edição 103 – 2017



Participação dos médicos na 
identificação e divulgação de casos 
de intoxicação exógena é considerada 
fundamental 

O Cremers está empenhado na cruzada 
contra os malefícios dos agrotóxicos. 
Participa ativamente do Fórum 
Gaúcho de Combate aos Impactos 
dos Agrotóxicos ao lado do Centro 
de Estadual de Vigilância em Saúde 
(CEVS) e mais de 50 entidades, sendo 
representado pelo conselheiro Dirceu 
Rodrigues.

Agora, em atenção a ofício enviado 
pela Procuradora da República, Suzete 
Bragagnolo, ao presidente Fernando 
Weber Matos, o Conselho vai colaborar na 
divulgação do Fórum junto aos médicos 
de todo o Estado. A começar com a 
distribuição de cartazes que têm como 
objetivo engajar os profissionais nesse 
movimento. Os cartazes serão colocados 
em todas as delegacias seccionais do 
Cremers, atingindo todo o Interior.

saÚDe HUMana

De acordo com o médico do Trabalho 
Dirceu Rodrigues (membro das CTs 
de Medicina do Trabalho do Cremers 
e do CFM), é importante que os 
médicos busquem identificar os casos 
de intoxicação o mais cedo possível, 
procedendo à devida notificação para 
que a campanha alcance seus objetivos. 

“Nossa preocupação é com a saúde 
humana. Precisamos da mobilização de 
todos para que tenhamos o registro mais 
fiel possível dos casos de intoxicação 
por agrotóxico. Hoje, os dados não são 
confiáveis, não correspondem à realidade. 

Há um número grande de casos que 
não são registrados, o que prejudica 
o levantamento de dados necessários 
a um trabalho mais forte em 
determinadas áreas.” 

Esse foi o tema de palestra do 
conselheiro do Cremers no IV Fórum 
de Medicina do Trabalho, ocorrido em 
Brasília no ano passado. Rodrigues 
destacou, na ocasião, questões como os 
municípios “silenciosos” (aqueles com 
notificações muito aquém do esperado); 
desconhecimento das características 
principais das intoxicações; necessidade 
de atualização dos profissionais das redes 
de atendimento médico em zonas de 
maior produção agrícola; e fazer com 
que o assunto integre o currículo das 
faculdades de Medicina.

“O desenvolvimento ambiental, social, 
cultural e economicamente sustentável é 
primordial. E a proibição da pulverização 
aérea de produtos tóxicos é urgente.”

Em sua apresentação, Dirceu Rodrigues 
destacou, ainda, a importância da 
formulação e implementação de políticas 
capazes de garantir ao mesmo tempo 
o desenvolvimento econômico e o 
desenvolvimento social. 

Médicos no combate aos 
impactos dos agrotóxicos

Dr. Dirceu Rodrigues
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Dr. Cláudio Balduíno Souto Franzen
Conselheiro do CFM

Dr. Antônio Celso Ayub
Conselheiro Suplente do CFM

A Justiça Federal de Mato Grosso determinou, 
através de liminar concedida no dia 23 de 
maio, a ilegalidade do processo de revalidação 
de diplomas médicos estrangeiros por parte 
da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT). Com isso, essa instituição de ensino 
está proibida de revalidar títulos obtidos no 
exterior, sem que os alunos sejam submetidos 
a provas atestando de forma adequada as 
competências, habilidades e atitudes de 
candidatos ao exercício da Medicina no Brasil.

A decisão atende à ação movida pelo 
Cremesp em função da estratégia definida 
pela Comissão Jurídica de Defesa ao Ato 
Médico da qual é integrante. Os Conselhos 
de Medicina têm se posicionado pela 
adoção de critérios únicos para a revalidação 
de diplomas de médicos estrangeiros 
que queiram atuar no Brasil, como os 
estabelecidos no exame Revalida, aplicado 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O grupo criado pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) reúne advogados de diversas 
entidades médicas – entre elas a Associação 
Médica Brasileira (AMB), os Conselhos 
Regionais de Medicina e as sociedades de 
especialidade – com o objetivo de estudar 
caminhos jurídicos de defesa dos interesses 
da Medicina no Brasil.

aProvaÇÃo FaCilitaDa

Em sua manifestação, o juiz federal Cesar 
Augusto Bearsi informa que essa decisão

decorre da constatação de que a UFMT vem 
descumprindo, regularmente, as normas e a 
legislação brasileira, revalidando diplomas de 
estudantes formados no exterior, sem uma 
avaliação criteriosa realizada por intermédio 
de aplicação de exames adequados. 

Os portadores de diplomas de Medicina 
formados no exterior que eram reprovados 
na prova de revalidação na UFMT não eram 
obrigados a fazer novo teste, tendo, apenas, 
de realizar atividades complementares 
em hospitais sem estrutura ou supervisão 
acadêmica. 

Após a realização dessas atividades, não 
era exigida a aprovação em nova avaliação 
por parte dos candidatos, o que ensejava a 
revalidação automática dos diplomas, em 
desacordo com a legislação nacional e em 
detrimento dos profissionais formados no Brasil. 

“Independentemente de como e onde os 
estudos sejam complementados, com ou 
sem convênio com a UFMT, deve, ao final, a 
universidade pública proceder a uma nova 
análise e dizer se foi, ou não, superada a 
falha original, incluída aí a possibilidade de 
não só analisar o currículo e a carga horária, 
mas também exigir prova de conhecimento”, 
decidiu o juiz.

Atualmente, há no Brasil 656 médicos que 
tiveram seus diplomas revalidados pela UFMT, 
desses, 79 trabalham no Paraná, 79 na Bahia, 
70 no Mato Grosso e 70 em Minas Gerais. 
Cerca de 90 atuam na região Norte.

Conselho Federal

Justiça considera ilegal processo de revalidação da UFMT
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Sessão da Academia de Medicina 
uniu arte e ciência

No dia 27 de maio, o Cremers recebeu uma 
edição especial do encontro mensal da 
Academia Sul Rio-grandense de Medicina. 
O presidente da Academia, Gilberto 
Schwartsmann, também comanda a 
Fundação Bienal do Mercosul, e reuniu as 
duas instituições em um evento que uniu 
arte e ciência.

O tema da 11ª Bienal do Mercosul, “O 
Triângulo do Atlântico: formação e estrutura 
do povo brasileiro”, foi retratado em 
apresentações de música e poesia – parte 
das atividades culturais permanentes da 
mostra. Houve um breve recital para piano e 
cordas, sob a regência do violinista Cosmas 
Grienensen, com temas de Villa-Lobos e Luis 
Cosme. Zé Adão Barbosa recitou o poema 

"O Navio Negreiro" de Castro Alves. E, por 
fim, o grupo Viva La Vida, sob a regência de 
Eduardo Alves, brindou o público com cantos 
de inspiração latino-americana.

A palestra ficou a cargo do médico Sérgio 
Pena, professor titular do departamento 
de Bioquímica da UFMG e diretor do 
GENE (Núcleo de Genética Médica), que 
abordou a formação genética do povo 
brasileiro. Pena discorreu sobre a diversidade 
genômica e evolução humana, estrutura da 
população brasileira e outros aspectos que 
fazem do Brasil um país único em termos 
populacionais. 

O primeiro secretário do Cremers, Rogério Wolf 
de Aguiar, representou a entidade no evento.

Chapa eleita por aclamação
A reunião de 6 de maio foi marcada pela 
eleição por aclamação da nova diretoria, que 
tem o acadêmico Gilberto Schwartsmann 
como presidente. Os demais integrantes são: 
Carlos Henrique Menke - 1º Vice-Presidente; 
Luiz Lavinsky - 2º Vice-Presidente; Sérgio de 
Paula Ramos - 1º Secretário; Santo Pascual 
Vitola - 2º Secretário; Luiz Carlos Corrêa da Silva 
– Tesoureiro; e Paulo Roberto Prates - Orador.

A sessão finalizou com a palestra sobre 
“Medicamentos Imunobiológicos em Medicina”, 
proferida pelo Prof. Dr. Ricardo Machado 
Xavier, formado pela UFRGS e com doutorado 
em Imunologia pela Universidade de Shimane 
(Japão). Atualmente é Professor Titular da 
Faculdade de Medicina/UFRGS.
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Dr. antÔnio Daniel Ferron bolner 
Nascido em 03/07/1937, natural de Passo 
Fundo, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina de Porto Alegre no ano de 1963. 
Falecido em 15/04/2017, aos 79 anos.

Dr. arnalDo silvestre MallMann
Nascido em 29/03/1937, natural de Estrela, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina 
de Porto Alegre no ano de 1966. Falecido 
em 21/04/2015, aos 78 anos.

Dr. eDUarDo De aZeveDo Peres 
Nascido em 23/01/1950, natural de Alegrete, 
RS. Formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Católica de Pelotas no ano de 
1979. Falecido em 28/08/2016, aos 66 anos.

Dr. JerÔniMo satYro Dos santos FilHo 
Nascido em 14/01/1927, natural de Porto 
Alegre, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina de Porto Alegre no ano de 1950. 
Falecido em 30/04/2017, aos 90 anos.

Dr. JoÃo isMael roDriGUes Portela 
Nascido em 30/01/1954, natural de São 
Borja, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de 
Santa Maria no ano de 1981. Falecido em 
01/03/2017, aos 63 anos.

Dr. JorGe lUiZ Gross  
Nascido em 21/10/1946, natural de Porto 
Alegre, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de 
Porto Alegre no ano de 1970. Falecido em 
15/05/2017, aos 71 anos.

Dr. José HenriQUe berGonsi  
Nascido em 06/02/1954, natural de 
Marau, RS. Formado pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de Passo 
Fundo no ano de 1977. Falecido em 
22/11/2016, aos 62 anos.

Dr. José JaWetZ 
Nascido em 25/07/1951, natural de Porto 
Alegre, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul no ano de 1976. Falecido em 
19/05/2017, aos 65 anos.

Dr. José torQUato severo  
Nascido em 03/08/1937, natural de Lavras do 
Sul, RS. Formado pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de Rio Grande no ano de 
1971. Falecido em 03/05/2017, aos 79 anos.

Dr. lUiZ renato boFF  
Nascido em 22/09/1944, natural de Tapera, 
RS. Formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Santa Maria, no ano 
de 1970. Falecido em 16/01/2017, aos 72 anos.

Dr. MarCo aUrélio WilDt  
Nascido em 10/05/1943, natural de Porto 
Alegre, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de Rio Grande, 
no ano de 1974. Falecido em 21/01/2017, 
aos 73 anos.

Dr. MoaCYr KirJner  
Nascido em 30/05/1935, natural de Porto 
Alegre, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina de Porto Alegre, no ano de 1960. 
Falecido em 01/07/2014, aos 79 anos.

Dr. PaUlo César roDriGUes De 
FiGUeireDo  
Nascido em 04/09/1946, natural de Marília, SP. 
Formado pela Fundação Católica de Medicina 
de Porto Alegre no ano de 1973. Falecido em 
13/02/2017, aos 70 anos.

Dr. PaUlo roberto PanDreU  
Nascido em 10/03/1956, natural de Quaraí, 
RS. Formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Santa Maria no ano 
de 1980. Falecido em 01/04/2017, aos 61 anos.

Cremers presta homenagem
em sessões ordinárias realizadas nos dias 04 de abril, 09 de maio e 13 de 
junho de 2017, o Corpo de Conselheiros do Cremers prestou homenagem a 
médicos do estado falecidos recentemente.

Obituário
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Dr. roGério PaUlo Zanol  
Nascido em 26/03/1952, natural 
de Getúlio Vargas, RS. Formado 
pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Santa 
Maria, no ano de 1977. Falecido em 
20/03/2017, aos 64 anos.

Dr. roMeU ataiDes KUHs  
Nascido em 28/08/1948, natural de 
Sarandi, RS. Formado pela Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul no ano de 
1975. Falecido em 08/04/2017, 
aos 68 anos.

Dr. sérGio MarsiaJ roCHa  
Nascido em 31/07/1926, natural de 
Porto Alegre, RS. Formado pela 
Faculdade de Medicina de Porto 
Alegre no ano de 1950. Falecido em 
09/12/2015, aos 89 anos.

Dra. MarGariDa iaZZetti 
CHaCUr  
Nascida em 14/06/1951, natural 
de São Paulo, SP. Formada 
pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal Fluminense no 
ano de 1974. Falecida em 10/11/2015, 
aos 64 anos. 
 
Dra. Mirela JobiM De aZeveDo  
Nascida em 12/05/1957, natural de 
Porto Alegre, RS. Formada pela 
Fundação Faculdade Federal de 
Ciências Médicas de Porto Alegre no 
ano de 1982. Falecida em 15/05/2017, 
aos 61 anos.

Dra. noeMia bertHier GUeDes  
Nascida em 06/02/1918, natural de 
Nonoai, RS. Formada pela Faculdade 
de Medicina de Porto Alegre no ano 
de 1943. Falecida em 16/03/2017, 
aos 99 anos.

O Ministério Público Federal (MPF) 
recomendou no dia 13 de junho 
que o Ministério da Saúde deixe 
de comprar e recolha todos os 
lotes do medicamento Leuginase 
(l-asparaginase), produzido pelo 
laboratório chinês Beijing e utilizado 
na rede pública para o tratamento da 
leucemia linfoide aguda em crianças 
e adolescentes. Em abril, quando 
surgiram denúncias de irregularidades 
envolvendo o produto, o CFM 
encaminhou ofício ao procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, no qual 
pedia apuração sobre o caso.

De acordo com o CFM, há indícios 
de que o medicamento chinês 
não atende a critérios mínimos de 
segurança e eficácia, expondo os 
pacientes a uma situação de risco. A 
oncologista pediátrica e presidente 
do Centro Infantil Boldrini, de 
Campinas, estima que cerca de 4 mil 
crianças brasileiras dependem da 
l-aspariginase. No entanto, com base 
em estudos realizados pelo Laboratório 
Nacional de Biociências (LNBio) e por 
pesquisadores americanos, ela alega 
que o medicamento chinês possui 
um alto percentual de contaminação 
por proteínas (cerca de 40%) e de 
impurezas (398, no total).

MP pede 
suspensão da 
l-asparaginase
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28 a 30 De

seteMbro

XVi Congresso de pneumologia e tisiologia do  
estado do rio de Janeiro
Local: Centro de Convenções Sulamérica – Rio de Janeiro/RJ
Informações: www.pneumorio.com.br

6 a 8 De 

6 a 8 De 

JUlHo

JUlHo

10º Congresso sul-Brasileiro de Geriatria e Gerontologia
Local: Dall’Onder Grande Hotel – Bento Gonçalves/RS
Informações: www.sulbrasileirosbgg.org.br

4 a 7 De

oUtUbro

sBh 2017 –XXiV Congresso Brasileiro de hepatologia
Local: Sheraton Reserva do Paiva – Recife/PE
Informações: www.hepato2017.com.br

5 De 

aGosto 

iV simpósio nacional Gastrointestinal
Local: Hotel Mercure Santo André - Santo André/SP 
Informações: eventosoncologiador.com.br/gastrointestinal

13 a 16 De

seteMbro

XXXiV Congresso Brasileiro de reumatologia 
Local: Centrosul – Florianópolis/SC
Informações: www.sbr2017.com.br

27º Congresso da sociedade mineira de Cardiologia 
Local: Minascentro - Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro –  
Belo Horizonte/MG
Informações: www.congressomineirodecardio.com.br

10 a 14 De

oUtUbro

38º Congresso Brasileiro de pediatria
Local: Centro de Convenções do Ceará – Fortaleza/CE
Informações: www.cbpediatria.com.br

10 a 11 De 

aGosto

Vi Congresso Brasileiro de humanidades médicas
Local: Auditório ParlaMundi da LBV (SGAS 915, lote 74) – Brasília/DF
Informações: goo.gl/jHhmsS

Confira os eventos 
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seCCional deleGado Fone EndErEço • E-mail

Alegrete Dr. Luiz Carlos Diniz Barradas (55) 3422.4179 R. Vasco Alves, 431/402 • CEP 97542-600 • alegrete@cremers.org.br

Bagé Dr. César Alfeu Iamin de Mello (53) 3242.8060 R. General Neto, 161/204 • CEP 96400-380 • bage@cremers.org.br

 Gonçalves Dr. José Vitor Zir (54) 3454.5095 R. José Mário Mônaco, 349/701 • CEP 95700-066 • goncalves@cremers.org.br

Cachoeira do Sul Dra. Leisa Maria Behr Gaspary (51) 3723.3233 R. Senador Pinheiro Machado, 1020/104 • CEP 96508-022 • cachoeira@cremers.org.br

Camaquã Dr. Tiago Bonilha de Souza (51) 3671.0751 Sem Sede • camaqua@cremers.org.br

Carazinho Dr. Airton Luis Fiebig (54) 3330.1049 Sem Sede • carazinho@cremers.org.br

Caxias do Sul Dr. Luciano Bauer Grohs (54) 3221.4072 R. Gonçalves, 1759/702 • CEP 95020-412 • caxiasdosul@cremers.org.br

Cruz Alta Dr. João Carlos Stona Heberle (55) 3324.2800 R. Venâncio Aires, 614 /46 • CEP 98005-020 • cruzalta@cremers.org.br

Erechim Dr. Paulo Cesar Rodrigues Martins (54) 3321.0568 Av. 15 de Novembro, 78/305 • CEP 99700-308 • erechim@cremers.org.br

Ijuí Dra. Marília Raymundo Thomé da Cruz (55) 3332.6130 R. Siqueira Couto, 93/406 • CEP 98700-000 • ijui@cremers.org.br

Lajeado Dr. Fernando Jose Sartori Bertoglio (51) 3714.1148 R. Fialho de Vargas, 323/304 • CEP 95900-000 • lajeado@cremers.org.br

Novo Hamburgo Dr. Luciano Alberto Strelow (51) 3581.1924 R. Joaquim Pedro Soares, 500/56 • CEP 93510-320 • novohamburgo@cremers.org.br

Osório Dr. Newton Corleta d'Arisbo (51) 3601.1277 Av. Jorge Dariva, 1153/45 • CEP 95520-000 • osorio@cremers.org.br

Palmeira das Missões Dr. Joaquim Pozzobon Souza (55) 3742.3969 Sem Sede • missoes@cremers.org.br

Passo Fundo Dr. Henrique Luiz Oliani (54) 3311.8799 R. Teixeira Soares, 885/505 • CEP 99010-081 • passofundo@cremers.org.br

Pelotas Dr. Victor Hugo Pereira Coelho (53) 3227.1363 R. Barão de Santa Tecla, 515/602 • CEP 96010-140 • pelotas@cremers.org.br

Rio Grande Dr. Fábio de Aguiar Lopes (53) 3232.9855 R. Zalony, 160/403 • CEP 96200-070 • riogrande@cremers.org.br

Santa Cruz do Sul Dr. Gilberto Neumann Cano (51) 3715.9402 R. Fernando Abott, 270/204 • CEP 96810-072 • santacruz@cremers.org.br

Santa Maria Dr. João Alberto Larangeira (55) 3221.5284 Av. Pres. Vargas, 2135/503 • CEP 97015-513 • santamaria@cremers.org.br

Santa Rosa Dr. Carlos Arthur da Silveira (55) 3512.8297 R. Fernando Ferrari, 281/803 • CEP 98900-000 • santarosa@cremers.org.br

Santana do Livramento Dr. Tiago Silveira de Araujo Lopes (55) 3242.2434 Av. Treze de Maio, 410/ 501 • CEP 97573-438 • livramento@cremers.org.br 

Santo Ângelo Dr. Rafael Rodrigues da Fontoura (55) 3313.4303 R. Três de Outubro, 256/202 • CEP 98801-610 • santoangelo@cremers.org.br

São Borja Dr. Ary Poerscke (55) 3431.5086 R. Riachuelo, 1010/43 • CEP 97670-000 • saoborja@cremers.org.br

São Gabriel Dr. Luiz Carlos Maciel Nunes (55) 3232.6555 Rua Barão de São Gabriel, 735 • CEP 97300-000 • saogabriel@cremers.org.br

São Jerônimo Dr. Roberto Schuster (51) 3651.1135 Sem Sede • saojeronimo@cremers.org.br

São Leopoldo Dra. Solange Maria Seidl Gomes (51) 3566.2486 R. Primeiro de Março, 113/708 • CEP 93010-210 • saoleopoldo@cremers.org.br

Três Passos Dr. Lauro Erni Borth (55) 3522.2548 Av. Costa e Silva, 2133 • trespassos@cremers.org.br

Uruguaiana Dr. Jorge Augusto Hecker Kappel (55) 3412.5325 R. Treze de Maio, 1691/204 • CEP 97501-538 • uruguaiana@cremers.org.br

Central de atendimento telefônico

Telefone: (51) 3219-7544 

Delegacias do Cremers

Fale direto Com setor desejado

outros Contatosramal seçÕes

244 Câmaras Técnicas

240 Codame (Publicidade médica)

243 Delegacias Seccionais

251 Diretoria

241 Fiscalização

151 SO – Secretaria Operacional  
(Documentos e registros)

Assessoria de Imprensa (51) 3300-5421

Ouvidoria (51) 3300-5410

Licitações (51) 3300-5413

SAT (Sindicâncias e processos) (51) 3300-5417

coNtAtoS

Fax: (51) 3217-1968

E-mail: cremers@cremers.org.br

Horário de atendimento: das 9h15min às 18h30min

De segunda-feira a sexta-feira

Sede: Av. Princesa Isabel, 921 – Bairro Santana
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Semana mundial da

de agosto01 a 07

amamentação
Fechamento autorizado. 

Pode ser aberto pela ECT.

De 1º a 7 de agosto, a Semana Mundial da Amamentação tem  
como objetivo lembrar a importância do aleitamento materno. 

O leite materno contém todos os nutrientes na medida certa,  
proporciona ótimo crescimento, é de fácil digestão e protege  
contra infecções e alergias.

A amamentação é uma prática natural que traz inúmeros 
benefícios para o bebê, para a mãe e para a família. No 
entanto, muitos mitos que cercam o aleitamento materno 
podem atrapalhar esse momento importante.  
Por isso, consulte um pediatra. 


