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•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Any	Vieira	da	Rocha	(AC)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Eudes	Kang	Tourinho	(RO)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Máximo	da	Costa	Soares	(TO)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Maria	do	Carmos	Silva	Chagas	(MA)

Diretoria 2002-2005

•	1º	Vice-Presidente:

	 Lincoln	Marcelo	Silveira	Freire	(MG)

•	2º	Vice-Presidente:

	 Ronaldo	da	Rocha	Lourdes	Bueno	(PR)

•	Vice-Presidente	da	Região	Centro:

	 Ranon	Domingues	da	Costa	(DF)

•	Vice-Presidente	da	Região	Centro-Oeste:	

Ricardo	Saad	(MT)

•	Vice-Presidente	da	Região	Norte:

	 Carlos	David	Araújo	Bichara	(PA)

•	Vice-Presidente	da	Região	Norte-Nordeste:

	 Florentino	de	Araujo	Cardoso	Filho	(CE)

•	Vice-Presidente	da	Região	Nordeste:

	 Flávio	Linck	Pabst	(PE)

•	Vice-Presidente	da	Região	Leste-Nordeste:

	 Lúcio	Antonio	Prado	Dias	(SE)

•	Vice-Presidente	da	Região	Leste-Centro:	

José	Guerra	Lage	(MG)

•	Vice-Presidente	da	Região	Leste-Sul:

	 J.	Samuel	Kierszenbaum	(RJ)

•	Vice-Presidente	da	Região	Centro-Sul:

	 José	Luiz	Gomes	do	Amaral	(SP)

•	Vice-Presidente	da	Região	Sul:

	 Remaclo	Fischer	Júnior	(SC)

•	Secretário-Geral:

	 Edmund	Chada	Baracat	(SP)

•	1º	Secretário:

	 Aldemir	Humberto	Soares	(SP)

•	1º	Tesoureiro:

	 Amilcar	Martins	Giron	(SP)

•	2º	Tesoureiro:

	 José	Alexandre	de	Souza	Sittart	(SP)

•	Diretor	Assistência	e	Previdência:

	 Martinho	Alexandre	R.	A.	da	Silva	(RS)

•	Diretor	Cultural:

	 Severino	Dantas	Filho	(ES)

•	Diretor	de	Defesa	Profissional:

	 Eduardo	da	Silva	Vaz	(RJ)

•	Diretor	Relações	Internacionais:

	 David	Miguel	Cardoso	Filho	(MT)

•	Diretor	Científico:

	 Fabio	Biscegli	Jatene	(SP)

Capítulo	l	•	Os	Presidentes	e	Suas	Diretorias



77

•	Diretor	de	Economia	Médica:

	 Marcos	Pereira	de	Ávila	(GO)

•	Diretor	de	Saúde	Pública:

	 Samir	Dahas	Bittar	(GO)

•	Diretor	do	JAMB:

	 Horácio	José	Ramalho	(SP)

•	Diretor	Acadêmico:

	 Elias	Fernando	Miziara	(DF)

•	Diretor	Atendimento	ao	Associado:	

Ricardo	de	Oliveira	Bessa	(SP)

•	Diretor	de	Proteção	ao	Paciente:

	 Jurandir	Marcondes	Ribas	Filho	(PR)

•	Diretor	de	Marketing:

	 Roque	Salvador	Andrade	e	Silva	(BA)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 José	Victor	Maniglia	(SP)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Valdeci	Ribeiro	de	Carvalho	(PI)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Cleber	Costa	de	Oliveira	(AL)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Aristóteles	Comte	de	Alencar	Filho	(AM)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Carlos	Gilberto	Crippa	(SC)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 João	Modesto	Filho	(PB)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Luiz	Alberto	Góes	Muniz	(AC)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Eudes	Kang	Tourinho	(RO)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Edilson	Carlos	de	Souza	(RN)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:		

Maria	do	Carmo	Silva	Chagas	(MA)
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José Luiz Gomes do Amaral (SP)

sis	te				ma	de	hierarquização	de	procedimentos	

médicos.	

Na	AMB,	foi	responsável	por	trazer	ao	Brasil	

relevantes	 discussões	 sobre	 pesquisas	 clíni-

cas,	como	a	revisão	da	Declaração	de	Helsin-

que	(2008),	o	uso	de	placebo	em	pesquisa	

médica	associada	ao	tratamento	(2010),	e	o	

Seminário	Internacional	de	Resiliência	Médi-

ca	(2010).	Com	a	realização	da	Conferência	

Doutores	do	Ambiente	(2009),	ajudou	a	dis-

seminar	a	Declaração	de	Delhi	sobre	saúde	

e	mudança	climática,	na	abertura	da	versão	

brasileira	do	Curso	de	Formação	de	Lideran-

ças	Médicas,	adaptação	de	uma	iniciativa	da	

WMA.

Foi	eleito	por	aclamação	para	presidir	a	As-

sociação	Médica	Mundial	(WMA),	em	2012.	

A	 eleição	 foi	 realizada	 em	 Vancouver,	 Ca-

nadá.	Ainda	no	âmbito	internacional,	pre		side	

a	Comunidade	Médica	de	Língua	Portuguesa	

(CMLP),	cargo	assumido	em	março	de	2010.	

Representando	o	Brasil	na	Confederação	Mé-

dica	 Latino-Americana	 e	 do	 Caribe	 (Confe-

mel)	e	no	Fórum	Iberoamericano	de	Entida-

des	Médicas,	tem	trabalhado	pela	integração	

Nasceu	na	cidade	de	São	

Paulo,	em	1950.	Gra	duou-se	

pela	 Escola	 Paulista	 de	

Medicina	(UNIFESP),	onde	

se	especializou	em	Anes-

tesiologia.	Também	con-

cluiu	 especialização	 em	

Medicina	Intensiva	na	Faculdade	de	Medici-

na	da	Universidade	 Louis	 Pasteur	 de	 Stras-

bourg,	na	França.	Na	Unifesp,	iniciou	a	car-

reira	 docente	 e	 na	 instituição,	 realizou	 sua	

pós-graduação,	 mestrado	 e	 doutorado.	 É	

professor	livre-docente	da	Faculdade	de	Me-

dicina	de	Botucatu,	Unesp	e	professor	titular	

do	departamento	de	Anestesiologia,	Dor	e	

Medicina	Intensiva	da	Unifesp.	Foi	presiden-

te	da	Associação	Paulista	de	Medicina;	 	do	

Comitê	de	Assuntos	Médicos	Sociais	(SMAC)	

e	membro	da	Comissão	Nacional	AMB/CFM	

para	aprovação	da	Lei	do	Ato	Médico.	

Apresenta	 destacado	 trabalho	 em	 defesa	

da	qualidade	da	assistência	e	da	dignidade	

pro	fissional	 do	médico;	 dos	 projetos	 de	 lei	

para	regulamentar	o	exercício	da	profissão	e	

para	implementar	Plano	de	Carreira,	Cargos	

e	Vencimentos;		e	ainda	na	consolidação	do	
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das	 instituições	 de	 representação	 médica	

nesse	 contexto.	 Em	 sua	gestão,	 ainda	 criou	

o	JAMB	Cultura,	suplemento	cultural	com	50	

mil	exemplares,	encartado	no	JAMB.	 Imple-

mentou	diversas	ações	sociais,	como	o	proje-

to	SOS	Haiti,	além	de	criação	da	Comissão	de	

Medicina	Operativa.	Deu	início	ao	Programa	

de	Educação	Médica	Continuada.	

Diretoria 2005-2008
•	1º	Vice-Presidente:

	 José	Carlos	Raimundo	Brito	(BA)

•	2º	Vice-Presidente:

	 Hélio	Barroso	dos	Reis	(ES)	

•	Vice-Presidente	da	Região	Centro:

	 José	Luiz	Dantas	Mestrinho	(DF)	

•	Vice-Presidente	da	Região	Centro-Oeste:

	 Nabyh	Salum	(GO)	

•	Vice-Presidente	da	Região	Norte:

	 Aristóteles	Comte	de	Alencar	Filho	(AM)	

•	Vice-Presidente	da	Região	Norte-Nordeste:

	 Florentino	de	Araújo	Cardoso	Filho	(CE)	

•	Vice-Presidente	da	Região	Nordeste:

	 Wilberto	Silva	Trigueiro	(PB)	

•	Vice-Presidente	da	Região	Leste-Nordeste:	

Roque	Salvador	Andrade	e	Silva	(BA)	

•	Vice-Presidente	da	Região	Leste-Centro:	

	 Jésus	Almeida	Fernandes	(MG)

•	Vice-Presidente	da	Região	Leste-Sul:

	 Jacob	Samuel	Kierszenbaum	(RJ)

•	Vice-Presidente	da	Região	Centro-Sul:

	 Jurandir	Marcondes	Ribas	Filho	(PR)

•	Vice-Presidente	da	Região	Sul:

	 Newton	Monteiro	de	Barros	(RS)

•	Secretário-Geral:

	 Edmund	Chada	Baracat	(SP)

•	1º	Secretário:

	 Aldemir	Humberto	Soares	(SP)

•	1º	Tesoureiro:

	 Amilcar	Martins	Giron	(SP)

•	2º	Tesoureiro:

	 Luc	Louis	Maurice	Weckx	(SP)

•	Diretor	de	Assistência	e	Previdência:

	 Cléber	Costa	de	Oliveira	(AL)

•	Diretor	Cultural:

	 Carlos	David	Araújo	Bichara	(PA)

•	Diretor	de	Defesa	Profissional:

	 Roberto	Queiroz	Gurgel	(SE)

•	Diretor	Relações	Internacionais:

	 Murillo	Ronald	Capella	(SC)

•	Diretor	Científico:

	 Giovanni	Guido	Cerri	(SP)

Capítulo	l	•	Os	Presidentes	e	Suas	Diretorias



80

•	Diretor	de	Economia	Médica:

	 Elisabeto	Ribeiro	Gonçalves	(MG)

•	Diretor	de	Saúde	Pública:

	 Marcia	Rosa	de	Araújo	(RJ)

•	Diretor	do	JAMB:

	 Ronaldo	da	Rocha	Loures	Bueno	(PR)

•	Diretor	Acadêmico:

	 José	Luiz	Weffort	(MG)

•	Diretor	Atendimento	ao	Associado:

	 Moacyr	Basso	Junior	(MS)

•	Diretor	de	Proteção	ao	Paciente:

	 Elias	Fernando	Miziara	(DF)

•	Diretor	de	Marketing:

	 Geraldo	Ferreira	Filho	(RN)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Jane	Maria	Cordeiro	Lemos	(PE)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Carlos	Gilberto	Crippa	(SC)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Marilene	Rezende	Melo	(SP)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 David	Miguel	Cardoso	Filho	(MS)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Luiz	Alberto	de	Goés	Muniz	(AC)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 João	José	de	Matos	(MT)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Gutemberg	Fernandes	de	Araújo	(MA)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Roberval	Sales	Leite	(PI)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Paulo	Ernesto	C.	de	Oliveira	(RO)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Flávio	Faloppa	(SP)

Diretoria 2008-2011

•	1º	Vice-Presidente:

	 José	Carlos	Raimundo	Brito	(BA)

•	2º	Vice-Presidente:

	 Newton	Monteiro	de	Barros	(RS)

•	Vice-Presidente	Centro:

	 José	Luiz	Dantas	Mestrinho	(DF)

•	Vice-Presidente	Centro-Oeste:

	 Moacyr	Basso	Junior	(MS)

•	Vice-Presidente	Norte:

	 Carlos	David	Araújo	Bichara	(PA)

•	Vice-Presidente	Norte-Nordeste:

	 Gutemberg	Fernandes	de	Araújo	(MA)

•	Vice-Presidente	Nordeste:

	 Wilberto	Silva	Trigueiro	(PB)

•	Vice-Presidente	Leste-Nordeste:

	 Cléber	Costa	de	Oliveira	(AL)

•	Vice-Presidente	Leste-Centro:

	 Jésus	Almeida	Fernandes	(MG)

•	Vice-Presidente	Leste-Sul:

	 Celso	Ferreira	Ramos	Filho	(RJ)
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•	Vice-Presidente	Centro-Sul:

	 Jurandir	Marcondes	Ribas	Filho	(PR)

•	Vice-Presidente	Sul:

	 Murillo	Ronald	Capella	(SC)

•	Secretário-Geral:

	 Aldemir	Humberto	Soares	(SP)

•	1º	Secretário:

	 Luc	Louis	Maurice	Weckx		(SP)

•	1º	Tesoureiro:

	 Florisval	Meinão	(SP)

•	2º	Tesoureiro:

	 Amilcar	Martins	Giron	(SP)

•	Diretor	de	Assistência	e	Previdência:

	 Robson	Freitas	de	Moura	(BA)

•	Diretor	Cultural:

	 Hélio	Barroso	dos	Reis	(ES)

•	Diretor	de	Defesa	Profissional:

	 Roberto	Queiroz	Gurgel	(SE)

•	Diretor	de	Relações	Internacionais:

	 Miguel	Roberto	Jorge	(SP)

•	Diretor	Científico:

	 Edmund	Chada	Baracat	(SP)

•	Diretor	de	Economia	Médica:

	 Marcos	Bosi	Ferraz	(SP)

•	Diretor	de	Saúde	Pública:

	 Florentino	de	Araújo	Cardoso	Filho	(CE)

•	Diretor	de	Comunicação:

	 Elias	Fernando	Miziara	(SP)

•	Diretor	Acadêmico:

	 José	Luiz	Weffort	(MG)

•	Diretora	de	Atendimento	ao	Associado:

	 Jane	Maria	Cordeiro	Lemos	(PE)

•	Diretor	de	Proteção	ao	Paciente:

	 Wirlande	Santos	da	Luz	(RR)

•	Diretor	de	Marketing:

	 Geraldo	Ferreira	Filho	(RN)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Marilene	Rezende	Melo	(SP)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 David	Miguel	Cardoso	Filho	(MS)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Giovanni	Guido	Cerri	(SP)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Eduardo	Francisco	de	Assis	Braga	(TO)

•	Conselho	Fiscal	Efetivo:

	 Aristóteles	C.	de	Alencar	Filho	(AM)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Carlos	Gilberto	Crippa	(SC)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Edson	Hideki	Harima	(MT)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Felipe	Eulálio	de	Pádua	(PI)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Nabyh	Salum	(GO)

•	Conselho	Fiscal	Suplente:

	 Flávio	Faloppa	(SP)
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Simbolismos	milenares	representam	o	emblema	da	Associação	

Médica	Brasileira.	

O	antigo	símbolo	foi	criado	na	década	de	1950,	na	cor	preta	

e	posteriormente	transformado	em	azul.	É	um	rotundum	que	

traz	o	mapa	do	País	ao	centro,	a	evocar	o	gigante	Brasil	no	

Globo	Terrestre,	contornado	por	círculo	branco.	Em	primeiro	

plano,	 destaca-se	 um	 prisma	 com	 o	 Bastão	 de	 Esculápio,	 a	

remeter	 à	 finalidade	 da	 Associação.	 Encimando	 o	 conjunto,	

insere-se	o	nome	Associação	Médica	Brasileira,	e	na	parte	in-

ferior,	sua	sigla	AMB.

Em	2008,	 o	 antigo	 emblema	 foi	 substituído	 por	 outro,	 que	

guarda	as	mesmas	características	essenciais	do	primeiro:	alu-

são	ao	País	 (antes	o	mapa	do	Brasil;	agora,	as	cores	verde	e	

amarela),	o	Bastão	de	Esculápio	(antes,	com	traços	modernos;	

agora,	construtivistas),		sigla	AMB	e	o	nome	Associação	Médi-

ca	Brasileira,	mantidos	e	rediagramados.

O	trabalho	de	criação	foi	desenvolvido	pela	agência	paulista	de	

propaganda	e	marketing	Y2M2,	sob	a	direção	de	Luiz	Montei-

ro	Filliettaz,	e	encomendado	pelo	ilustre	presidente	da	AMB,	

José	Luiz	Gomes	do	Amaral.

O	novo	emblema	tem	resolução	muito	feliz,	pois,	com	um	mí-

nimo	de	 traços	 revela	o	máximo	de	 informações,	ou	 seja:	o	

O Emblema da AMB

Primeira logomarca da AMB

Segunda logomarca da AMB 



83

signo,	o	mais	 simples	possível,	 significando,	por	princípio	de	

analogia,	a	plenitude	da	Entidade.

Dois	 fatores	básicos,	 de	máxima	 informação	 visual,	 desta-

cam-se	no	novo	emblema.	 Primeiro,	nada	mais	 forte	para	

simbolizar	 a	Medicina	 do	 que	 o	 bastão	—	 diz	 respeito	 à	

árvore	da	vida	 (com	seu	ciclo	de	morte	e	de	nascimento),	

simboliza	a	magia	(como	a	vara	de	Moisés),	a	arma	de	defe-

sa	(como	a	clava	dos	guerreiros),	o	apoio	(como	o	bordão	ou	

o	cajado	dos	pastores),	o	caráter	sacerdotal	(como	o	báculo	

dos	bispos)	—	com	uma	serpente	enrolada.	Esta	representa	

o	bem	e	o	mal,	portanto,	a	saúde	e	a	doença;	revela	o	poder	

do	rejuvenescimento	pela	troca	periódica	de	pele,	ou	o	ser	

ctônico	e	o	elo	entre	o	visível	e	o	invisível,	entre	res corporea 

e res cogitans,	também	usada,	ela	mesma,	como	antídoto	e	

como	remédio	(teriaga).	

O	segundo	motivo	de	impacto,	que	representa	fielmente	a	As-

sociação	Médica	Brasileira,	 são	as	cores	verde	e	amarela,	do	

pendão	do	Brasil,	complementadas	pelas	letras	azuis	e	o	fundo	

branco	e	pela	sigla	em	azul-marinho.

O	estilo,	antes	a	tender	ao	moderno,	explicita-se,	agora,	sine 

plica,	visa	à	simplicidade,	construtivista,	portanto,	totalmente	

adequado	ao	século	XXI.
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Capítulo II 
Campanhas 
César	Teixeira
Helena	Fernandes
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Fiel	 ao	 cumprimento	 do	 seu	 estatuto	 social,	 especificamente	 ao	

artigo	2º,	parágrafos	 III	 (orientar a população quanto aos proble-

mas da assistência médica, preservação e recuperação da saúde) 

e XI (promover campanhas de cunho social que visem prevenir, 

preservar e recuperar a saúde da população),	a	Associação	Médi-

ca	Brasileira	vem,	ao	 longo	de	sua	história,	dedicando	atenção	e	

esforços,	com	o	desenvolvimento	de	ações	voltadas		ao	bem-estar	

da		sociedade.

Fumo em Aviões  
Fevereiro/1998

Como	 parte	 da	 campanha	 de	 Combate	 ao	 Tabagismo,	 lançada	

em	5	de	fevereiro	de	1998,	a	primeira	etapa	das	ações	foi	voltada	

ao	fumo	em	aeronaves.	Com	o	apoio	do	DAC	–	Departamento	de	

Aviação	Civil,	a	AMB	distribuiu	aos	passageiros	no	aeroporto	de	

Congonhas,	em	São	Paulo,	folhetos	“Por	que	não	se	deve	fumar	

nos	 aviões”,	 num	 processo	 que,	 posteriormente,	 foi	 estendido	

aos	principais	aeroportos	do	País,	ao	interior	das	aeronaves,	atin-

gindo	 cerca	 de	 600	mil	 pessoas.	 O	 resultado	 da	 campanha	 foi	

que,	em	outubro	de	1998,	sentença	do	juiz	federal	Osório	Ávilla	

Neto,	do	Rio	Grande	Sul,	proibiu	o	fumo	em	aviões	de	empresas	

brasileiras.

Campanhas
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Planos de Saúde  
Junho/2000

Uma	campanha	publicitária,	apoiada	pelas	principais	entidades	médi-
cas	do	Estado	de	São	Paulo	e	lançada	no	dia	21	de	junho,	na	sede	da	
Associação	Paulista	de	Medicina,	deu	o	início	ao	movimento	nacional,	
visando	alertar	o	governo	e	a	população	sobre	os	abusos	de	algumas	
operadoras	 de	 planos	 e	 seguros-saúde	 que	 exploram	 profissionais	 e	
usuários.	A	campanha,	que	teve	o	aval	da	AMB	e	mais	de	40	entidades,	
contou	com	anúncios	em	jornais,	revistas,	fixação	de	100	outdoors	em	
pontos	nobres	da	cidade	de	São	Paulo,	além	de	painéis	no	Metrô	com	
o	seguinte	slogan:	“Tem	plano	de	saúde	que	enfia	a	faca	em	você.	E	
tira	o	sangue	dos	médicos.	Chega	de	desrespeito.	Examine	seu	plano	
de	saúde	e	exija	o	tratamento	que	você	merece”.

Pró-genéricos
Maio/2002

A	Associação	Médica	Brasileira	participou	das	comemorações	do	Dia	
Nacional	 de	Medicamentos	 Genéricos,	 realizado	 dia	 20	 de	maio	 de	
2002,	 em	São	Paulo	e	em	outras	 capitais	brasileiras.	Além	da	AMB,	
outras	 entidades	apoiaram	o	evento,	 como	a	Associação	Paulista	de	
Medicina,	o	Conselho	Federal	de	Medicina,	Conselhos	Regionais	e	Fe-
deral	de	Farmácia,	Secretaria	Municipal	de	Saúde,	Ministério	da	Saúde,	
Agência	Nacional	de	Vigilância	Sanitária	(Anvisa),	além	de	entidades	li-
gadas	ao	setor.	O	objetivo	foi	promover	o	medicamento	genérico	junto	
à	população,	além	de	avaliar	e	registrar	o	segundo	ano	da	introdução	
e	do	crescimento	dos	genéricos	no	País.	A	campanha,	promovida	pelo	
Grupo	Pró-Genéricos,	teve	início	em	2	de	maio	e	terminou	no	dia	20	
de	maio	de	2002.	Nesse	período,	foram	montadas	barracas	em	pontos	
de	grande	circulação	em	todas	as	capitais	do	país,	onde	dúvidas	so-
bre	os	medicamentos	puderam	ser	esclarecidas,	por	meio	de	cartilhas,	
material	informativo	e	pedágios	em	vários	pontos	de	São	Paulo,	com	a	
distribuição	de	brindes.
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Proteja-se
Março/2004

Em	2004,	com	Conselho	Federal	de	Medicina,	Federação	Nacional	
dos	Médicos,	Conselho	Regional	de	Medicina	do	Estado	de	São	Pau-
lo,	Associação	Paulista	de	Medicina,	Sindicato	dos	Médicos	de	São	
Paulo	e	Federação	dos	Médicos	do	Estado	de	São	Paulo,	a	AMB	in-
tegrou	a	campanha	“Proteja-se.	Lute	pela	proibição	da	abertura	de	
novos	cursos	de	Medicina.	Por	uma	medicina	ética,	com	qualidade	e	
compromisso	social”.	O	objetivo	foi	alertar	a	população	e	sensibili-
zar	autoridades	responsáveis	sobre	os	potenciais	riscos	apresentados	
pela	criação	de	escolas	médicas	sem	condições	necessárias	de	ofe-
recer	uma	formação	consistente	e	adequada.	A	campanha	contou	
com	um	site	(www.proteja-se.org.br),	reunindo	informações	sobre	a	
abertura	de	novos	cursos.	Material	de	apoio	como	adesivos,	folders	
e	bottons,	também	foram	produzidos.
		

Propaganda sem Álcool
Junho/2004 

A	AMB,	ao	lado	das	demais	entidades	médicas	nacionais,	participou	
de	mobilização	nacional	e	do	manifesto	pela	proibição	das	propa-
gandas	 de	 cerveja	 e	 de	 outras	 bebidas	 alcoólicas.	 O	 movimento,	
denominado	 Beba	 Cidadania,	 contou	 com	 a	 participação	 de	 180	
entidades,	que	reivindicam	a	aprovação	de	legislação	para	limitar	a	
publicidade	de	álcool	nos	meios	de	comunicação	em	eventos	espor-
tivos,	 culturais	e	 sociais,	 semelhante	 legislação	atual		que	 restringe	
as	propagandas	de	cigarro.	O	movimento	 incluiu	adesão	de	novas	
entidades	ao	manifesto	e	a	coleta	de	um	milhão	de	assinaturas,	por	
meio	de	abaixo-assinado,	para	exigir	a	aprovação	de	lei	pelo	Con-
gresso	Nacional.	No	manifesto,	 as	 entidades	 criticavam	a	omissão	
governamental	 e	 a	 ausência	 de	 políticas	 públicas	 de	 prevenção	 e	
controle	do	consumo	do	álcool	no	Brasil.	Além	da	restrição	da	pro-
paganda,	principal	foco	da	campanha,	o	movimento	Beba	Cidadania	
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defende	aumento	do	preço	ou	taxação	das	bebidas	alcoólicas,	com	
destinação	dos	recursos	arrecadados	para	prevenção	e	tratamento	
de	dependentes;	 fiscalização	e	aplicação	do	Estatuto	da	Criança	e	
do	Adolescente	(ECA);	e	controle	rigoroso	dos	motoristas	alcooliza-
dos,	de	acordo	com	o	Código	Brasileiro	de	Trânsito.
		

MP 232
Dezembro/2004

Editada	no	dia	30	de	dezembro	de	2004,	a	MP	232	sobreviveu	ape-
nas	 três	meses.	 No	 dia	 30	 de	março	 de	 2005,	 pressionado	 pelas	
manifestações	da	sociedade	civil,	o	governo	decidiu	retirar	a	medida	
provisória	que	apesar	de	corrigir	em	10%	a	tabela	de	 Imposto	de	
Renda	da	Pessoa	Física,	aumentava	a	base	de	cálculo	da	Contribui-
ção	 Social	 sobre	 Lucro	 Líquido	 (CSLL)	 de	 32%	para	 40%	para	 as	
empresas	prestadoras	de	serviço	optantes	pelo	lucro	presumido.	O	
recuo	do	governo	foi	comemorado	pelos	líderes	da	Frente	Brasileira	
contra	a	MP	232,	movimento	liderado	pela	Federação	das	Indústrias	
do	Estado	de	São	Paulo	 (FIESP)	que	 reuniu	1.315	entidades	 repre-
sentativas	de	classe,	entre	as	quais	a	Associação	Médica	Brasileira.	
A	Frente	organizou	uma	grande	manifestação	na	Câmara,	no	dia	29	
de	março,	para	garantir	a	rejeição	da	MP	pelos	deputados.

Acidentes de Consumo
Setembro/2005

A	Associação	Médica	Brasileira	 e	 a	 Pro	Teste	 –	Associação	 	Brasi-
leira	 de	Defesa	 do	Consumidor	 –	 lançaram,	 no	 final	 de	 setembro	
de	2005,	uma	 cartilha	Acidentes	de	Consumo,	para	orientar	 con-
sumidores	e	médicos	a	identificar,	notificar	e	prevenir	acidentes	de	
consumo.	A	publicação	compila	os	direitos	dos	consumidores,	con-
ceitua	os	acidentes	de	consumo	de	acordo	com	o	Código	de	Defesa	
do	Consumidor,	apresenta	exemplos	comuns	de	falhas	de	produtos	
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e	de	serviços,	e	também	traz	um	guia	completo,	mostrando	onde	e	
como	recorrer	ao	ser	vitimado	por	acidentes	ocasionados	por	falhas	
em	produtos	e	serviços.	Distribuída	gratuitamente	a	consumidores	
e	médicos,	a	cartilha	faz	parte	de	um	esforço	conjunto	da	Pro	Teste	
e	 da	 Associação	Médica	 Brasileira	 para	 conscientizar	 a	 sociedade	
e	 sensibilizar	 o	 Congresso	 Nacional	 quanto	 à	 aprovação,	 com	 ur-
gência,	do	Projeto	de	Lei	4.302/04,	de	autoria	do	deputado	Dimas	
Ramalho	(PPS-SP),	que	cria	o	Sistema	Nacional	de	Acidentes	de	Con-
sumo	(Sinac).	A	cartilha,	foi	 incluída	na	biblioteca	virtual		da	saúde	
(www.ministerio.saude.bvs.br).	Com	isso,	fica	indexada	às	principais	
bases	de	dados	da	literatura	especializada,	potencializando	o	acesso	
ao	seu	conteúdo.
	

Quero Mais Brasil e De Olho no Imposto
Janeiro a Março/2006

Em	2006,	 a	AMB	 integrou	 dois	 importantes	movimentos	 em	 favor	
da	sociedade:	“Quero	Mais	Brasil”,	que	era	apartidário	e	exigia	trans-
parência	nas	 relações	entre	os	cidadãos	e	o	Estado	e	“De	Olho	no	
Imposto”,	com	o	objetivo	de	encaminhar	ao	Congresso	Nacional	um	
Projeto	de	Lei	popular	que	regulamente	o	parágrafo	5º	da	Constitui-
ção	Federal,	obrigando	a	publicação	do	valor	dos	impostos	nas	notas	
fiscais	de	cada	produto.	Com	apoio	de	outras	100	entidades,	entre	
as	quais	Associação	Comercial	de	São	Paulo;	Federação	das	Associa-
ções	Comerciais	do	Estado	de	São	Paulo;	Ordem	dos	Advogados	do	
Brasil	–	Seção	de	São	Paulo;	Força	Sindical	e	Centro	das	Indústrias	do	
Estado	de	São	Paulo,	o	movimento	percorreu	 cidades	do	 interior	 e		
região	metropolitana	de	São	Paulo.	O	projeto	de	 lei,	acompanhado	
de	1.560.000	assinaturas,	 foi	entregue	ao	presidente	do	Congresso	
Nacional,	senador	Renan	Calheiros,	no	dia	31	de	maio	de	2006,	em	
Brasília.
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Manifesto Contra a Venda de Álcool Líquido  
Junho/2006

Antecedendo	o	Dia	Nacional	da	Luta	Contra	a	Queimadura,	em	6	
de	 junho	 de	 2006,	 a	 Associação	Médica	 Brasileira,	 a	 Associação	
Paulista	de	Medicina,	a	Associação	Brasileira	de	Defesa	do	Consu-
midor	(Pro	Teste),	a	ONG	Criança	Segura,	a	Sociedade	Brasileira	de	
Queimadura,	o	Instituto	Pró	Queimados	e	a	Sociedade	Brasileira	de	
Pediatria	distribuíram	manifesto	à	sociedade,	demonstrando		indig-
nação	pela	continuidade	da	venda	direta	do	álcool	líquido	acima	de	
46º	 INPM	 (Instituto	Nacional	 de	 Pesos	 e	Medidas)	 ao	 consumidor	
brasileiro.
No	manifesto,	alertavam	para	a	gravidade	provocada	pelas	queima-
duras	 por	 acidentes	 com	 álcool	 líquido	 acima	 de	 46º	 INPM,	 além	
de	pleitear	à	Câmara	Federal	a	votação	em	caráter	de	urgência	dos	
projetos	tratando	da	proibição	da	venda	do	álcool	líquido	e	ao	Poder	
Judiciário	 para	 que	 julgue	 as	 ações	mantendo	 a	 proibição	 de	 sua	
venda.

Eu Quero é Mais Saúde
Setembro/2007

A	Associação	Médica	Brasileira,	o	Conselho	Federal	de	Medicina	e	
a	Federação	Nacional	dos	Médicos,	juntamente	com	a	Frente	Parla-
mentar	da	Saúde	lançaram		no	início	de	setembro	de	2007,	a	Cam-
panha	 “Eu	 quero	 é	 mais	 saúde”	 em	 apoio	 à	 regulamentação	 da	
verba	da	saúde	através	da	Emenda	Constitucional	29.	A	campanha,	
desenvolvida	 apenas	 na	 cidade	 de	 Brasília,	 foi	 dirigida	 diretamen-
te	aos	deputados,	consistindo	em	dezenas	de	outdoors,	cartazes	e	
adesivos	espalhados	pela	Câmara	dos	Deputados	e	por	toda	a	cida-
de,	com	o	seguinte	slogan	“Sr.	Deputado,	dê	à	saúde	o	que	é	da	
saúde.	Vote		a	favor	da	regulamentação	da	EC	29”.
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Valorização da Medicina e do Médico
Novembro/2007
Os	últimos	meses	de	2007	foram	marcados	por	uma	série	de	paralisações	
da	 categoria	médica,	 particularmente	no	Nordeste.	Grande	parte	 delas	
culminou	em	acordos	de	caráter	paliativo.	Por	compreender	que	não	é	
possível	interromper	a	assistência	sem	que	seja	encontrada	uma	alternativa	
para	assistir	à	população	com	dignidade,	AMB,	CFM	e	Fenam	integraram	o	
movimento,	no	dia	21	de	novembro,	em	favor	do	Sistema	Único	de	Saúde	
(SUS).	Entre	os	pontos	de	reivindicações,	as	entidades	pleiteavam	melhor	
financiamento,	com	a	proposta	do	governo	de	regulamentação	da	Emen-
da	29;	um	plano	de	Carreira	para	os	médicos	que	trabalham	no	sistema;		
reajuste	na	tabela	do	SUS,	alternativa	aos	prestadores	de	serviço		com	a	
extinção	do	Código	7.		O	movimento	foi	lançado	oficialmente	na	sede	da	
AMB,	em	São	Paulo,	na	manhã	do	dia	21	de	novembro,	em	reunião	co-
letiva	à	imprensa	com	jornalistas	de	vários	veículos	de	comunicação	para	
anunciar	a	articulação.	Da	campanha	em	favor	da	valorização	do	SUS,	que	
incluiu	a	inserção	de	material	publicitário	em	jornais	das	principais	capitais	
brasileiras,	constavam	também	mobilizações	em	várias	capitais	de	vários	
Estados	do	País.

Gripe Influenza A 
Maio/2009
Visando	orientar	a	população	e	a	classe	médica,	em		coletiva	de	 im-
prensa,	realizada	no	dia	8	de	maio	de	2009,	na		sede	da	Associação	
Paulista	de	Medicina,	em	São	Paulo,	 	a	Associação	Médica	Brasileira	
e	a	Sociedade	Brasileira	de	 Infectologia	 (SBI)	divulgaram	documentos	
contendo	orientações	sobre	a	gripe	influenza	A	(H1N1).		O	conteúdo	do	
trabalho	divulgado	–	um	protocolo	para	a	prática	eficaz	no	diagnóstico,	
acompanhamento	e	tratamento	de	pacientes,	além	de	prevenção	–	foi	
produzido	por	renomados	profissionais	que	integram	a	equipe	técnica	
do	Comitê	Científico	de	Infuenza/Gripe	da	SBI,	da	Sociedade	Brasileira	
de	Medicina	Tropical,	da	Secretaria	de	Estado	da	Saúde	de	São	Paulo,		
Sociedade	 Brasileira	 de	Medicina	 de	 Viagem,	 Sociedade	 Paulista	 de	
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Infectologia,	Associação	Brasileira	de	Infecções	Hospitalares	e	a	Asso-
ciação	Pan-Americana	de	 Infectologia.	O	material	 foi	encaminhado	a	
todas	 as	 Federadas	 e	 Sociedades	 de	 Especialidade	 filiadas	 à	 AMB	 e	
encontra-se	disponível	no	site	da	AMB	(www.amb.org.br).

SOS Haiti  
Janeiro/2010
Em	14	de	janeiro	de	2010,	a	AMB	passou	a	cadastrar	médicos	voluntários	
para	auxiliar	a	vítimas	do	terremoto	ocorrido	no	Haiti	dois	dias	antes.	Foi	
a	partir	dessa	ideia	que	surgiu	o	projeto	AMB	SOS	Haiti.	Do	dia	15	de	
janeiro	até	1	de	fevereiro,	a	instituição	recebeu	o	cadastro	de	976	profis-
sionais.	Maria	Cecília	Damasceno	organizou	as	equipes	de	voluntários	e,	
sob	comando	da	AMB,	foram	enviados	dois	grupos	para	auxiliar	o	povo	
haitiano.	Entre	os	dias	11	e	12	de	 fevereiro,	deslocaram-se	os	ortope-
distas	Dennison	Moreira,	Lúcio	Nuno,	Fernando	Ventin,	Rafael	Mohriak,	
Ricardo	Ferreira	e	Robson	Azevedo;	os	anestesiologistas	Celina	Jaworski,	
Ellen	Pereira,	José	Luiz	Gomes	do	Amaral	e	Sérgio	Lobo;	o	cirurgião	vas-
cular	Ricardo	Costa	do	Val;	os	enfermeiros	Diego	Soares,	Denison	Pereira,	
Eugênio	Garcia	e	Luciane	Cavagioni	e	o	técnico	em	radiologia	José	César	
Viana.	O	trajeto	foi	feito	em	voos	comerciais	via	Lima,	Panamá	e	Santo	
Domingo.	AMB,	APM,	Colsan	e	SPDM	financiaram	diretamente	o	trans-
porte	e	a	manutenção	da	equipe.	Para	substituí-los,	 foi	enviado	outro	
grupo	que	partiu	de	São	Paulo	em	26	de	fevereiro.	Os	voluntários	–	três	
ortopedistas	André	Angeli,	Bernardo	Barcellos	e	Lucas	Boechat;	quatro	
anestesiologistas	André	Romano,	Marion	Elmer,	Martin	Ferreira	e	Virgílio	
Paiva;	uma	cirurgiã	vascular	Roberta	Murasaki;	uma	cirurgiã	pediátrica	
Márcia	Henna;	quatro	enfermeiros	Eliel	da	Silva,	José	Mário	Dias,	Lia	Je-
rônimo	e	Mirian	Faria;	um	responsável	pela	logística	Kennethy	Ferrari	e	
um	técnico	em	radiologia	Ernesto	de	Souza	–	chegaram	ao	Haiti	em	voo	
da	Força	Aérea	Brasileira.	As	missões	sob	coordenação	direta	da	AMB	
acabaram	em	12	de	março.	No	período	de	um	mês,	foram	realizadas	219	
intervenções	cirúrgicas	em	148	pacientes.	O	membro	inferior	foi	a	região	
mais	atingida	(151	cirurgias)	e	o	uso	de	fixador	externo,	o	procedimento	
mais	utilizado.
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AMB Solidariedade 
Maio/2010

Como	forma	de	continuar	as	atividades	desenvolvidas	durante	a	mis-
são	AMB	SOS	Haiti,	foi	criado	o	projeto	AMB	Solidariedade.	Em	maio	
de	2010,	as	palestras	e	o	estande	da	AMB	durante	a	Feira	+	Fórum	
Hospitalar	tiveram	como	temática	iniciativas	médicas	solidárias.	Foram	
apresentados:	Projeto	Cangaíba;	Projeto	Xingu	–	Unifesp;	Forças	Arma-
das	Brasileiras;	Alfabetização	Solidária;	Experiências	do	Hospital	Albert	
Einstein	no	 combate	 à	dengue	no	Rio	de	 Janeiro;	Operação	 Sorriso;	
Centro	Infantil	Boldrini;	Projeto	Saúde	e	Alegria;	ONG	Amazonas	Visão;	
Fundação	Otorrinolaringologia;	Grupo	de	Apoio	 ao	Adolescente	 e	 à	
Criança	com	Câncer	–	Unifesp;	Associação	Médica	do	Rio	Grande	do	
Sul	e	Saúde	Brasil.

Casa + Segura 
Maio/2011

A	Comissão	de	Prevenção	de	Acidentes	Domésticos	da	AMB	finali-
zou	o	formato	do	Casa	+	Segura,		projeto	itinerante,	de	abrangência	
nacional,	que	visa	a	segurança	doméstica	e	que	beneficiará	milhões	
de	pessoas.	No	projeto,		uma	estrutura	simulando	uma	casa	de	clas-
se	média	foi	montada	em	uma	carreta,	que	circulará	por	25	cidades	
da	região	Sudeste,	mostrando,	de	forma	lúdica	e	 interativa	aos	vi-
sitantes,	formas	de	prevenção	de	acidentes	domésticos.	A	iniciativa	
da	AMB	conta	com	o	apoio	da	Secretaria	Estadual	de	Saúde	de	São	
Paulo	na	distribuição	de	folders,	 impressão	nas	contas	de	água	de	
360	municípios	e		divulgação	do	projeto	em	todos	os	sites	do	go-
verno	do	Estado.
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Capítulo III
Educação Médica continuada – EMc 
Giovanni	Guido	Cerri
José	Luiz	Gomes	do	Amaral
Leonardo	da	Silva 

cnHM – coMissão nacional dE Honorários Médicos  
cBHPM – classificação BrasilEira HiErarquizada dE ProcEdiMEntos Médicos   
Amilcar	Martins	Giron	
Florisval	Meinão

coMissão dE assuntos Políticos – caP 
José	Luiz	Dantas	Mestrinho
Jurandir	Marcondes	Ribas	Filho
Lázaro	Fernandes	de	Miranda	
Luc	Louis	Maurice	Weckx	
Napoleão	Puente	de	Salles

coMissão nacional dE acrEditação – cna
Aldemir	Humberto	Soares
Fabio	Biscegli	Jatene 

ProjEto dirEtrizEs – aMB / cfM 
Wanderley	Marques	Bernardo 

Escolas Médicas

Edmund	Chadad	Baracat
José	Luiz	Weffort
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Educação Médica 
Continuada – EMC 

Educação	Médica	Continuada	(EMC)	é	o	

processo	 de	manutenção	 e	melhoria	 da	

qualificação	profissional	do	médico,	pro-

movendo	atualização	médica	dentro	dos	

mais	atuais	padrões	técnicos	e	científicos,	

favorecendo	em	última	análise	a	valoriza-

ção	do	profissional	no	mercado	de	traba-

lho.	A	EMC	proporciona	ainda	benefícios	

à	 população	 por	 meio	 da	 melhoria	 da	

qualidade	 de	 atendimento	 refletida	 em	

indicação	mais	eficiente	de	tratamentos,	

maior	 adesão	 dos	 pacientes	 e	 menores	

custos	de	tratamento.	Entre	os	principais	

objetivos	da	EMC	está	a	diminuição	das	

desigualdades	 entre	 o	 que	 deveria	 ser	

feito		e	o	que	realmente	está	sendo	feito	
na	prática	médica	diária.
No	Brasil,	cerca	de	72%	dos	médicos	com	
especialização	fixam	residência	em	gran-
des	 centros.	 Em	 alguns	 locais	 do	 País,	
como	a	Região	Norte,	mais	de	51%	dos	
médicos	 em	 atividade	 não	 cursaram	 re-
sidência	 após	 a	 conclusão	 do	 curso	 de	
Medicina	(situação	da	Residência	Médica,	
segundo	os	Programas	reconhecidos	pela	
Comissão	Nacional	de	Residência	Médica	
do	MEC).	 Desta	maneira,	 a	 EMC	 visa	 a	
contribuir	para	a	redução	das	desigualda-
des	educacionais	regionais,	desenvolven-
do	programas	abrangentes	e	 incentivan-
do	a	participação	de	todos	os	médicos	do	
País	e	ampliando	o	acesso	à	 informação	
de	qualidade.
Em	muitos	países,	 como	 Inglaterra,	Estados	
Unidos,	 Canadá	 e	 Austrália,	 o	 termo	 EMC	
vem	 sendo	 paulatinamente	 substituído	 por	
Desenvolvimento	Médico	Continuado	(DMC).	
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EMC.	 Os	 médicos	 americanos	 devem	
cumprir	entre	12	e	50	horas	anuais	nestes	
programas,	 de	 acordo	 com	a	 região	 em	
que	exerçam	a	profissão.	Estima-se	que,	
entre	1998	e	2003,	houve	um	aumento	
de	600%	na	participação	nestes	progra-
mas	e	de	800%	na	oferta	de	cursos	na	
Internet.
A	velocidade	do	crescimento	do	conhe-
cimento	 em	 todas	 as	 áreas	 tem	 trans-
formado	a	EMC	em	um	instrumento	in-
dispensável	à	manutenção	da	qualidade	
da	 atividade	 profissional	 no	 mundo	
todo.	 Imaginemos	um	médico	formado	
antes	da	década	de	80	do	 século	pas-
sado.	Até	então,	a	AIDS	não	havia	sido	
reconhecida	como	entidade	nosológica	
distinta.	 O	 primeiro	 caso	 identificado	
da	doença	no	Brasil	data	do	ano	1980	e	
sua	classificação	só	foi	realmente	esta-
belecida	em	1982.	Da	mesma	maneira,	
a	hepatite	C	 foi	 formalmente	 reconhe-
cida	em	1989.	O	que	dizer	dos	avanços	
diagnósticos	 e	 terapêuticos	 associados	
ao	conhecimento	de	novos	marcadores	
tumorais,	a	vacina	contra	o	HPV,	novas	
drogas	 para	 tratamento	 de	 diabetes	 e	
hipertensão	 arterial	 sistêmica,	 novas	
drogas	 anestésicas,	 etc.	 Sem	dúvida,	 a	
lista	de	novas	aquisições	ao	conhecimento	

A	nova	nomenclatura	remete	o	proces-
so	 de	 educação	 médica	 a	 uma	 visão	
mais	 abrangente	 e	 holística,	 incorpo-
rando	 ferramentas	 que	 objetivam	 de-
senvolver,	 além	 do	 conteúdo	 técnico-
científico,	 habilidades	 e	 competências	
profissionais.	 Dito	 de	 outra	 forma,	
o	 DMC	 propõe	 ao	 médico,	 além	 dos	
atributos	 da	 EMC,	 o	 questionamento	
e	 aprimoramento	 em	 questões	 éticas,	
sociais,	 político-administrativas	 e	 de	
planejamento,	 com	 as	 quais,	 muitas	
vezes,	nos	deparamos	nas	tomadas	de	
decisão	clínicas.
De	maneira	 geral,	 podemos	 dizer	 que	 o	
DMC	em	comparação	à	EMC	propõe:
1)	 Maior	profundidade	nos	conteúdos;
2)	 Maior	 abrangência	 dos	 temas,	 indo	

além	dos	aspectos	clínicos	de	determi-
nada	 afecção,	 contribuindo	 para	 uma	
visão	prática	do	dia	a	dia;

3)	 Auxilia	 a	 tomada	 de	 decisões	 éticas		
associadas	aos	problemas	propostos;

4)	 Oferece	conteúdo	de	Medicina	basea-
da	em	evidência;

5)	 Orienta	os	aspectos	da	organização	do	
sistema	de	atendimento	à	saúde.

Nos	Estados	Unidos	da	América,	há	dis-
tinção	 de	 acordo	 com	 o	 Estado	 em	 re-
lação	 às	 exigências	 dos	 programas	 de	
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	todos	 os	 números	 face	 ao	 ritmo	 com	 o	
qual	o	 crescimento	 científico	 vem	 se	acu-
mulando,	temos	a	medida	da	importância	
dos	cursos	de	EMC	que,	em	última	análise,	
favorecem	a	reciclagem	profissional,	seme-
ando	o	conceito	de	educação	para	toda	a	
vida,	 estimulando	 o	 desenvolvimento	 de	
novas	 competências	 e	 habilidades	 dentro	
de	novos	conceitos	da	Medicina.	
Some-se	 a	 isso	 a	 realidade	 social	 vivi-
da	pela	imensa	maioria	dos	médicos	no	
Brasil,	 que	 exige	 mais	 de	 um	 emprego	
para	manutenção	de	um	padrão	de	vida	
condizente	com	a	função	exercida,	dimi-
nuindo	sobremaneira	seu	tempo	para	es-
tudo	e	atualização.	Dados	do	Conselho	
Federal	 de	Medicina	 de	 2009	mostram	
que,	na	Região	Centro-Oeste,	aproxima-
damente	70%	dos	médicos	desenvolvem	
entre	2	e	4	atividades	profissionais	con-
comitantes.	Além	disso,	observa-se	que	
gradativamente	o	médico	 tem	se	 trans-
formado	 de	 profissional	 liberal	 em	 em-
pregado	de	grandes	instituições	públicas	
ou	 privadas	 e	 tem	perdido	 sua	 liberda-
de	para	frequentar	cursos	e	congressos,	
como	 fazia	 anteriormente,	 nos	 tempos	
em	que	apenas	o	consultório	tomava	seu	
tempo.	As	dimensões	territoriais	do	Bra-
sil	não	favorecem	o	deslocamento	(tanto	

dentro	 da	 área	 das	 Ciências	 Médicas,	
bem	como	as	mudanças	realizadas	nos	
processos	 de	 trabalho,	 são	 enormes,	
principalmente	 nas	 últimas	 décadas.	
Continuando	o	nosso	exercício	de	ima-
ginação,	 voltemos	 àquele	 mesmo	 mé-
dico	formado	antes	da	década	de	80	e	
que	 desde	 sua	 saída	 da	 Faculdade	 de	
Medicina	ou	da	Residência	Médica	não	
tenha	 contado	 com	 apoio	 educacional	
e	 que	 viva	 à	 margem	 da	 aquisição	 de	
novos	conceitos	ou	mesmo	que	não	se	
atualize	nos	conceitos	já	adquiridos	em	
sua	época	de	Universidade.
Devemos	 lembrar	que	um	médico	percor-
re	 seu	 tempo	de	estudo	em	seis	 anos	de	
faculdade	 de	 Medicina,	 e	 que	 no	 Brasil	
há	uma	desproporção	entre	o	número	de	
vagas	nas	escolas	médicas	e	na	residência	
médica.	O	médico	após	formado	(com	ou	
sem	 residência)	 terá	 uma	 vida	 produtiva	
média	de	30	anos	de	trabalho.	Se	a	cada	
dois	anos	e	meio	o	conhecimento	médico	
duplica,	 como	 sugerem	 algumas	 estima-
tivas,	e	a	maior	parte	das	 técnicas	utiliza-
das	na	Medicina	 se	 tornam	obsoletas	 em	
apenas	sete	anos,	podemos	entender	que	
não	é	mais	possível	ao	médico	sair	da	facul-
dade	sem	estar	inserido	em	um	programa	
de	 aprendizado	 continuado.	 Colocando-se	
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em	 termos	 de	 custo	 quanto	 de	 tempo)	
dos	colegas	radicados	em	re	giões	distan-
tes	dos	grandes	centros	aonde	é	realizada	
a	maior	 parte	 dos	 cursos	 e	 congressos	
médicos.
É	dentro	deste	contexto	que	têm	sido	cada	
vez	mais	organizados	programas	de	apoio	
aos	médicos	para	tornar	sua	tarefa	de	atua-
lização	e	aquisição	de	novos	conhecimen-
tos	menos	árdua	e	menos	onerosa.
A	EMC	engloba	todo	tipo	de	atividade	de	
aprendizado	 nas	 quais	 os	 médicos	 estão	
envolvidos,	tendo	como	objetivo	a	melho-
ria	da	sua	eficiência	dentro	da	profissão.
A	EMC	pode	ser	desenvolvida	nos	seguin-
tes	formatos:
1)	 presencial	–	congressos,	cursos,	jorna-

das,	palestras,	encontros;
2)	 à	distância	 (EAD)	–	há	diferentes	mo-

dos	de	 se	“entregar”	o	conteúdo	aos	
médicos	 inseridos	 nos	 programas	 de	
EMC,	a	saber:
a)	 aprendizagem	por	correspondência;
b)	 aprendizagem	por	 rádio,	 televisão,	

telefone;
c)	 aprendizagem	por	computador	sem	

ligação	à	rede	(CDs,	DVDs);
d)	 aprendizagem	por	e-learning;
e)	 aprendizagem	por	m-learning;
f)	 aprendizagem	por	videoconferência.

Sem	dúvida,	a	Internet	garantiu	um	avanço	
fenomenal	 a	 todo	 o	 processo,	 reduzindo	
custos	e	contribuindo	para	diminuir	as	dife-
renças	regionais	de	acesso	ao	conhecimen-
to	atualizado.
A	 Agência	 de	 Pesquisa	 e	 Qualidade	 em	
Assistência	 à	 Saúde	dos	 Estados	Unidos	
(AHRQ)	 apresenta	 dados	 de	 um	 estudo	
sobre	 a	 efetividade	 dos	 programas	 de	
EMC.	 Nesta	 avaliação,	 ficou	 constatado	
que:
1)	 A	EMC	melhora	o	conhecimento	dos	mé-

dicos,	com	bons	resultados	a	longo	prazo;
2)	 Cursos	 que	 utilizam	 recursos	multimí-

dia	 são	mais	 eficientes	do	que	 cursos	
que	utilizam	mídias	únicas;

3)	 Materiais	impressos	não	têm	uma	boa	
relação	 custo/benefício	 na	 agregação	
do	conhecimento;

4)	 Conteúdos	que	desenvolveram	aspectos	
práticos	da	rotina	diária	como	construção	
de	casos	clínicos	são	mais	eficientes	no	
ensino/aprendizado;

5)	 Cursos	com	mais	módulos	determinam	
aprendizado	mais	efetivo	e	duradouro;

6)	 A	EMC	é	eficiente	na	modificação	de	
postura	do	médico	quanto	a	decisões	
estratégicas,	 como	 seleção	 de	 testes	
diagnósticos	e	decisões	sobre	o	melhor	
tratamento.
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A Educação Médica 
Continuada na AMB  
A	Associação	Médica	Brasileira	em	parceria	
com	 a	 Secretaria	 de	 Estado	 da	 Saúde	 de	
São	Paulo	e	o	Conselho	Federal	de	Medici-
na	desenvolvem	desde	2006,	o	Programa	
Nacional	de	Educação	Médica	Continuada,	
oferecendo	gratuitamente	a	todos	os	mé-
dicos	do	país,	acesso	a	conteúdo	científico	
de	 qualidade	 em	 todas	 as	 áreas	 médicas	
em	atuação,	de	forma	gratuita	e	dinâmica.	
Essa	iniciativa	foi	o	marco	da	aproximação	
da	AMB	às	tendências	de	Educação	Médi-
ca	Continuada	em	outros	países,	objetivan-
do-se	democratizar	o	conhecimento	e	be-
neficiar	a	assistência	à	saúde	da	população	
brasileira.
Desde	o	 início,	a	EMC	tem	sido	elaborada	
em	diferentes	formatos,	face	ao	objetivo	de	
alcançar	o	maior	número	possível	de	médi-
cos	do	País,	bem	como	permitir	sua	difusão	
em	outros	Países	de	língua	portuguesa.	As	
aulas	 à	 distância	 e	 presenciais	 permitem	
emitir	 créditos	 aos	 médicos	 participantes,	
de	forma	que	seu	título	de	especialista	es-
teja	 sempre	 certificado	 quanto	 à	 atualiza-
ção	de	forma	gratuita.	Por	meio	das	novas	
tecnologias	 de	 informação	 e	 transmissão	
de	dados,	o	programa	de	EMC	tem	capa-

cidade	 de	 facilitar	 o	 compartilhamento	 de	
experiências	profissionais	entre	médicos	de	
diferentes	localidades.	Após	percorrerem	as	
aulas	à	distância,	os	médicos	são	avaliados	
por	questionários	de	múltipla	escolha	e	têm	
seu	aproveitamento	automaticamente	veri-
ficado.	Os	resultados	destas	avaliações	nos	
permitem	 mapear	 carências	 de	 formação	
e	 informação	 e	 nos	 orientam	na	 sugestão	
de	propostas	que	visem	equalizar	even	tuais	
desníveis	 curriculares	 e/ou	 pedagógicos/
educacionais.
A	parceria	 com	empresas	 com	vasta	 ex-
periência	 na	 área	 de	 educação	 médica	
nos	 tem	 favorecido	 o	 uso	 amigável	 da	
tecnologia,	 permitindo	 a	 utilização	 do	
programa	 de	 EMC	mesmo	 por	 médicos	
que	não	 têm	 vasta	 experiência	 com	mí-
dias	eletrônicas.
O	público-alvo	da	EMC	da	AMB	é	o	uni-
verso	 total	 de	médicos	 ativos	no	Brasil,	
representando	 aproximadamente	 350	
mil	 profissionais,	 com	 garantia	 real	 de	
acesso	 à	 atualização	 do	 conhecimento	
científico.
Entre	nossos	objetivos	para	um	futuro	pró-
ximo	 estão	 a	 ampliação	 do	 programa	 no	
Brasil	 e	 sua	 disponibilização	 aos	 médicos	
dos	demais	Países	de	língua	portuguesa.
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médicos	 especializados	 em	 deter-
minadas	áreas	 (por	exemplo,	emer-
gências,	 saúde	 da	 família),	 permi-
tem	 aos	 médicos	 contato	 com	 os	
autores	 dos	 capítulos	 que	 atuam	
como	 instrutores	 do	 curso	 prático,	
abordando	 e	 discutindo	 questões	
do	dia	a	dia	do	médico;

3)	 Publicações	–	editoração	de	revistas	e	li-
vros	sobre	temas	específicos.		Exemplo:	
Revista	da	Associação	Médica	Brasileira	
(RAMB),	livros	do	Projeto	Diretrizes.

Plano de desenvolvimento dos 
cursos em atividade
a)	 Curso	à	distância

Pré-requisitos:	
1.	O	 programa	 está	 disponível	 em	
plataforma	eletrônica,	que	permite	
acesso	e	disponibilidade	em	âmbi-
to	nacional	e	internacional;

2.	O	programa	deve	permitir	acesso	a	
todas	as	especialidades	médicas;

3.	O	 programa	 não	 traz	 custo	 aos	
médicos;

4.	O	 programa	 gera	 créditos	 para	
certificação	 de	 atualização	 profis-
sional;

5.	As	 aulas	 à	 distância	 permitem	 a	
navegação	intuitiva	e	amigável;

Organização e estrutura  
dos programas desenvolvidos 
pela AMB
1)	 Educação	à	distância	

a)	 impresso	 via	 correio	 –	 folders,	 livros	
textos,	revistas	e	boletins	informativos;

b)	 digital	via	correio	(CDs,	DVDs)	–	au-
las	e	programas	de	orientação	vol-
tados	a	temas	específicos;

c)	 Educação	 na	 Internet	 (modos	 sín-
crono	 e	 assíncrono)	 –	 desenvolvi-
mento	de	 aulas	 de	 formação	 (por	
exemplo,	 estatística	 médica)	 e	 de	
atualização	 (por	 exemplo,	 progra-
ma	 diretrizes).	 Em	 cada	 aula,	 são	
disponibilizadas	 avaliação	 prévia	 e	
avaliação	final.	Os	profissionais	que	
acertarem	70%	das	questões	acu-
mularão	crédito	de	0,5	ponto	para	
o	Certificado	de	Atualização	Profis-
sional,	 já	 validado	 pela	 Comissão	
Nacional	 de	 Acreditação	 (CNA),	
em	conformidade	com	a	resolução	
1.772/05	 AMB/CFM.	 Após	 a	 con-
clusão	de	cada	aula,	o	médico	terá	
seu	crédito	computado	pela	CNA;

2)	 Cursos	 Presenciais	 –	 desenvolvidos	
em	 parceria	 com	 as	 Sociedades	 de	
Especialidade,	 Governo	 e	 grupos	
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6.	São	 disponibilizadas	 ferramentas	
que	permitem	a	troca	de	experiên-
cias	 e	 informações	 entre	médicos,	
alunos	e	professores.

Etapas	e	elaboração	do	programa:
Passo	1:	Os	médicos	são	convidados	a	par-
ticipar	do	programa	educativo	na	 Internet,	
por	meio	de	 carta,	 e-mail,	 folheto	 impres-
so,	entre	outros	meios	de	comunicação	da	
AMB	e	de	suas	parcerias.
Passo	2:	O	médico	se	cadastra	e	cria	sua	
“senha	 e	 nome	 de	 usuário”,	 que	 serão	
necessários	 para	 ingressar	 no	 programa	
educativo.	
Passo	3:	O	médico	inicia	o	curso	de	qual-
quer	 lugar	e	hora,	evitando	deslocamen-
tos	desnecessários,	lucro	cessante	e	ainda	
utiliza	 a	 solução	 no	momento	mais	 ade-
quado	para	seu	aprendizado.
Passo	4:	O	médico,	ao	final	de	cada	aula,	rea-
liza	uma	prova	de	avaliação	de	desempenho.	
Passo	5:	Ao	final	do	“ciclo	letivo	do	progra-
ma”,	os	médicos	receberão	o	certificado	de	
conclusão,	que	será	reconhecido	pela	enti-
dade	de	especialidade.
b)	 Livro	texto	–	os	livros	têm	por	objetivo	

veicular	de	forma	aprofundada	e	minu-

ciosa	o	conteúdo	das	aulas	à	distância	
e	 servirem	 de	 apoio	 e	 referência	 aos	
cursos	presenciais.

c)	 Cursos	presenciais	–	podem	ser	minis-
trados	em	qualquer	parte	do	País	que	
os	 solicite.	 Instrutores	podem	ser	 trei-
nados	para	replicar	as	aulas	em	regiões	
carentes	 de	 recursos.	 São	 desenvolvi-
dos	 dentro	 de	 programas	 específicos,	
como	de	 atualização	 em	emergências	
médicas	e	saúde	da	família.

	Concluímos	que	o	objetivo	da	EMC	é	pro-
ver	os	médicos	de	atividades	educacionais	
que	os	ajudem	a	desenvolver	as	competên-
cias	que	necessitam	para	oferecer	a	melhor	
Medicina	possível	aos	seus	pacientes	e	apri-
morar	o	nível	de	saúde	da	população.
A	Internet	e	as	novas	tecnologias	permitem	
“levar”	a	EMC	aonde	e	quando	ela	seja	ne-
cessária	e	requisitada,	facilitando	o	acesso	
ao	conteúdo	e	diminuindo	os	custos	opera-
cionais	do	processo	educativo.
Desde	2010,	em	parceria	com	a	Ordem	dos	
Médicos	 de	Cabo	Verde	 (África),	 o	Curso	
de	Educação	Médica	Continuada	é	ofereci-
do	gratuitamente	aos	médicos	inscritos	na	
entidade.	
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CNHM  – Comissão Nacional 
de Honorários Médicos  

CBHPM – Classificação 
Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos  

O	 trabalho	 médico	 passou	 por	 grande	
transformação	a	partir	da	segunda	metade	
do	século	passado.	Até	então,	sua	ativida-
de	 se	desenvolvia	 em	consultório	particu-
lar,	como	profissional	 liberal,	ou	 junto	aos	
diversos	órgãos	públicos,	como	profissional	
assalariado,	 de	 acordo	 com	 a	 legislação	
trabalhista	em	vigência.	Na	década	de	50,	
com	o	aparecimento	dos	planos	de	saúde,	
surgiu	 uma	nova	modalidade	de	 trabalho	
na	Medicina:	o	médico	credenciado,	aten-
dendo	em	consultório,	com	honorários	pa-
gos	diretamente	pelas	operadoras	de	pla-
nos	de	 saúde.	A	 relação	médico-paciente	

passava	 a	 contar	 com	 um	 intermediário,	
gerando	conflitos	tanto	éticos	quanto	eco-
nômico-financeiros.	
Com	o	 aumento	do	número	de	 usuários	
(hoje	são	50	milhões),	os	planos	de	saúde	
tornaram-se	 um	 importante	 pólo	 de	 tra-
balho	médico.	 Paralelamente,	 os	 serviços	
públicos	de	saúde	foram	encolhendo,	seja	
por	 decisões	 políticas	 dos	 sucessivos	 go-
vernantes,	seja	pelo	financiamento	insufi-
ciente	do	sistema	público	de	saúde,	a	ver-
dade	é	que	hoje,	os	milhões	de	brasileiros	
que	dependem	única	e	exclusivamente	do	
SUS	 têm	 grandes	 dificuldades	 de	 acesso		
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aos	 serviços	 de	 saúde,	 e	 o	 médico	 en-
frenta	 enormes	 dificuldades	 para	 exercer	
a	 sua	 atividade	 profissional	 dentro	 deste	
sistema.	
Outro	fato	relevante,	nos	últimos	anos,	foi	
a	 abertura	 de	 grande	 número	 de	 facul-
dades	 de	 Medicina.	 Desde	 então,	 houve	
grande	crescimento	do	número	de	médicos	
em	atividade,	aumentanda	competitividade	
e	oferta	de	 trabalho,	gerando	 sério	dese-
quilíbrio	no	sistema	de	saúde.	
Em	resumo,	as	transformações	ocorridas	nas	
últimas	 décadas,	 envolvendo	 mudanças	 nas	
políticas	 de	 saúde,	 sociais,	 econômicas	 e	 de	
formação	 profissional,	 transformaram	 deci-
sivamente	 a	 atividade	 do	 médico,	 exigindo	
ações	 de	 suas	 entidades	 representativas,	 no	
sentido	de	organizar	a	classe	médica,	visando	
à	garantia	do	exercício	da	profissão	dentro	dos	
princípios	 éticos,	 técnicos	 e	 científicos	que	 a	
caracterizam.	Diante	desta	realidade,	a	Comis-
são	de	Honorários	Médicos	da	AMB	foi	grada-
tivamente	se	estruturando	para	atender	a	esta	
necessidade,	desenvolvendo	um	conjunto	de	
ações	e	estratégias	em	defesa	do	médico	e	da	
qualidade	dos	serviços	de	saúde	oferecidos	à	
população,	tanto	por	meio	do	Sistema	Único	
de	Saúde,	quanto	pela	iniciativa	privada.	
Estas	ações	foram	bastante	diversificadas.	Na	
área	do	Legislativo,	destaca-se	a	aprovação	
da	lei	9656,	de	1999,	que	regulamentou	os	
planos	de	saúde.	Este	foi	um	grande	avanço	Tabela de Honorários Médicos da AMB – THM 1992

Primeira Tabela de Honorários Médicos da AMB – 
Agosto/1967
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na	 área	 da	 saúde	 suplementar,	 pois	 redu-
ziu	os	conflitos	entre	pacientes	e	empresas,	
definiu	 a	 elaboração	de	um	 rol	mínimo	de	
cobertura,	 definiu	 regras	 para	 reajustes	 das	
mensalidades	e	 impediu	a	oferta	de	planos	
com	restrições	nos	procedimentos	mais	one-
rosos.	Infelizmente,	a	relação	entre	médicos	e	
empresas	não	foi	devidamente	contemplada	
pela	lei,	o	que	tem	gerado	inúmeros	conflitos	
quanto	a	reajustes	de	honorários	e	regras	de	
contratualização.	As	entidades	médicas	tive-
ram	importante	participação	no	processo	de	
elaboração	 desta	 lei,	 bem	 como	 de	 outros	
projetos	que	tramitam	no	Legislativo,	como	
a	regulamentação	do	ato	médico	e	contra	a	
abertura	indiscriminada	de	escolas	médicas.
Em	 relação	 ao	 SUS,	 deve-se	 destacar	 em-
penho	da	classe	médica	pela	aprovação	da	
emenda	constitucional	29,	que	regulamenta	
o	 seu	 financiamento.	 Apesar	 dos	 grandes	
avanços	 nos	 últimos	 anos,	 sabemos	 que	 a	
qualidade	do	atendimento	ainda	deixa	a	de-
sejar,	 agravado	 pela	 grande	 dificuldade	 de	
acesso	ao	 sistema	por	parte	dos	pacientes.	
Os	 recursos	 destinados	 ao	 setor	 são	 insufi-
cientes,	sendo	absolutamente	necessário	que	
o	seu	financiamento	seja	devidamente	regu-
lamentado,	determinando	regras	de	 investi-
mento	para	a	União,	Estados	e	Municípios.	
Outra	ação	importante	da	Associação	Mé-
dica	Brasileira,	com	a	parceria	do	Conselho	
Federal	de	Medicina,	da	Federação	Nacional	

dos	 Médicos	 e	 da	 Confederação	 Médica	
Brasileira,	 foi	a	elaboração	da	Classificação	
Brasileira	 Hierarquizada	 de	 Procedimentos	
Médicos	(CBHPM).	Esta	decisão	foi	tomada	
em	março	de	2000,	durante	planejamento	
estratégico	da	AMB	realizado	em	São	Pau-
lo,	e	seu	 lançamento	se	deu	em	2003,	no	
Espírito	Santo.	Na	ocasião,	as	empresas	ha-
viam	criado	tabelas	próprias,	que	não	incor-
poravam	os	novos	procedimentos,	e	haviam	
deixado	de	reajustar	os	honorários	médicos,	
gerando	um	forte	desequilíbrio	econômico	
no	sistema,	sendo	este	ainda	hoje	o	princi-
pal	problema	vivido	pelo	médico	no	sistema	
suplementar	de	saúde.	

Lista de Procedimentos Médicos 1999, que substi-
tuiu as tabelas anteriores
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Seus	objetivos	foram:	ser	tecnicamente	cor-
reta,	equânime,	privilegiar	o	ato	médico	com	
a	chancela	da	AMB	e	CFM	e	ter	a	possibi-
lidade	de	ser	implantada	em	todo	território	
nacional.	Teve	a	participação	das	Sociedades	
de	 Especialidades,	 com	assessoria	 da	 insti-
tuição	econômica	FIPE.	Nesse	momento	era	
importante	normatizar	procedimentos	para:	
preservação	da	qualidade	do	atendimento,	
padronização	de	códigos	e	nomenclaturas,	
proteção	contra	inclusão	de	procedimentos	
sem	respaldo	técnico-científico,	assim	como	
excluir	 aqueles	 em	 desuso.	 Procurou-se,	
com	 isto,	 proteger	 os	 consumidores	 e,	 ao	
mesmo	tempo,	criar	condições	de	bom	re-
lacionamento	com	as	Operadoras	de	Planos	
de	Saúde,	viabilizando	a	assistência	médica	
junto	 à	ANS.	Deve-se	destacar	 que,	 histo-
ricamente,	a	primeira	Tabela	de	Honorários	
Médicos	foi	criada	no	DNPS	(Departamento	
Nacional	 de	 Previdência	 Social),	 em	 1962,	
com	 assessoria	 da	 APM,	 na	 qual	 uma	 US	
(unidade	de	serviço)	correspondia	a	um	cen-
tésimo	da	média	dos	 salários	mínimos	das	
capitais	estaduais:	1	consulta	=	6	US.
Instalou-se	uma	Comissão	de	Metodologia	
com	representantes	da	AMB,	CFM	e	13	So-
ciedades	de	Especialidades	voluntárias	(não	
representando	os	interesses	da	Especialida-
de).	 Para	 elaborar	 a	 CBHPM,	 a	 FIPE	 criou	
junto	com	a	Comissão	os	atributos	para	ava-
liar	 separadamente	 cada	 ato	 médico	 para	

Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM) – AMB/CFM/
CMB/FENAM – 1ª edição (2003)

Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM) – AMB/CFM/
FENAM – Edição 2010 
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a	 hierarquização:	 Tempo,	 Complexidade,	
Cognição	e	Risco.	Foi	realizado	um	Teste	Si-
mulado	do	método	com	três	especialidades:	
Nefrologia	 (representando	a	Clínica),	Gine-
cologia-Obstetrícia	 (Cirurgia)	 e	 Radiologia	
(SADT).	Após	 o	 teste	 e	 correção	 de	 even-
tuais	 distorções,	 foi	 elaborada	 a	 CBHPM,	
cuja	pontuação	dada	a	cada	procedimento	
na	Especialidade	(hierarquização	vertical)	foi	
agrupada	 em	portes.	O	 trabalho	 seguinte,	
com	duração	de	mais	de	um	ano,	foi	discutir	
exaustivamente	a	hierarquização	horizontal	
(entre	as	Especialidades).	
Após	a	conclusão	dos	trabalhos,	iniciou-se	a	
luta	pela	sua	implantação.	Foi	criada	a	Co-
missão	Nacional	de	Implantação	da	CBHPM,	
que	estabeleceu	as	estratégias	para	atingir	
este	objetivo:	atuação	junto	ao	Legislativo	e	
negociação	com	os	planos	de	saúde.	
Foi	elaborado	um	projeto	de	lei	apresentado	
em	regime	de	urgência	pelo	deputado	Ino-
cêncio	de	Oliveira,	o	qual	determinava	que	a	
CBHPM	seria	o	referencial	a	ser	utilizado	no	
sistema	suplementar	de	saúde.	Este	projeto	
foi	modificado	e	aprovado	na	Câmara	dos	
Deputados,	estando	tramitando	atualmente	
no	 Senado	 Federal.	 Com	 as	modificações,	
este	projeto	hoje	determina	que	a	CBHPM	
seja	o	referencial	para	que	a	ANS	elabore	o	
seu	Rol	de	Procedimentos,	cuja	cobertura	é	
obrigatória	pelos	planos	de	saúde,	preconi-
zando	ainda	reajustes	anuais	aos	médicos.

Como	 resultado	 das	 negociações,	 diversas	
empresas	 adotaram	 a	 CBHPM	 como	 re-
ferencial	 de	 procedimentos	 médicos.	 Em	
2003,	 as	 entidades	 médicas	 organizaram	
um	forte	movimento	exigindo	sua	implan-
tação	 por	 parte	 das	 empresas	 de	 Seguro	
Saúde.	Na	ocasião,	houve	um	 importante	
apoio	 da	 Sociedade,	 que	 compreendeu	 a	
realidade	das	relações	entre	médicos	e	em-
presas,	 além	 de	 entender	 que	 a	 CBHPM	
seria	 um	 valioso	 instrumento	 em	 seu	 be-
nefício,	pois	a	sua	utilização	indicaria	trans-
parência	e	respeito	por	parte	das	empresas	
aos	seus	associados.	
Recentemente,	a	ANS	decidiu	 implantar	o	
sistema	de	 troca	de	 informação	de	saúde	
suplementar,	por	meio	da	TISS,	visando	à	
uniformização	 e	 padronização	 das	 infor-
mações,	possibilitando	o	desenvolvimento	
de	ações	de	prevenção	e	planejamento	em	
saúde.	Para	tanto,	fez-se	necessária	a	esco-
lha	de	um	referencial	para	a	nomenclatura	
e	codificação	dos	procedimentos	médicos.	
Após	análise	das	tabelas	utilizadas	no	siste-
ma,	a	ANS	decidiu,	por	meio	das	instruções	
normativas	30	e	34,	definir	a	AMB	como	
responsável	pela	nomenclatura	e	codifica-
ção	dos	procedimentos	médicos	na	saúde	
suplementar.	Desta	forma,	a	AMB	passou	
a	ocupar	posição	de	destaque	na	saúde	su-
plementar,	recuperando	para	a	classe	mé-
dica	o	domínio	de	referencial	de	sua	ativi-
dade	profissional.	
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Comissão de Assuntos 
Políticos – CAP

A	 Comissão	 de	 Assuntos	 Políticos	 (CAP)	
criada	em	2003,	 inicialmente	denominada	
de	 Comissão	 de	 Assuntos	 Parlamentares,	
atua	intensamente	no	Congresso	Nacional,	
no	tratamento	dos	interesses	políticos	que	
envolvem	a	classe	médica,	em	todas	as	áre-
as	dos	poderes	Executivo,	Legislativo	e	Ju-
diciário.	Objetiva	fazer	a	triagem	dos	novos	

Agenda Parlamentar da Saúde Responsável, 
publicada em 2006
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projetos	de	 lei	da	área	da	 saúde	que	 tra-
mitam	na	Câmara	e	no	Senado,	emitindo	
pareceres	elaborados	muitas	vezes	junto	às	
Sociedades	de	Especialidade	e	Comissões.	
Além	disso,	atua	diretamente	com	os	rela-
tores	destes	projetos,	mostrando	e	 justifi-
cando	o	parecer.	
A	 Associação	 Médica	 Brasileira	 sempre	
atuou	 junto	 aos	 órgãos	 governamentais.		
Face	à	 intensificação	de	ações	 junto	a	or-
ganismos	do	governo	em	Brasília,	criou-se	
um	escritório	político	da	Associação	Médi-
ca	Brasileira,	que	foi	local	de	reuniões	com	
muitos	parlamentares.	O	escritório	funcio-
nou	de	2001	a	2007.	Os	contatos	políticos	
estabelecidos,	neste	período,	formaram	os	
alicerces	para	a	decisão	que	a	AMB	tomou	
para	participar,	juntamente	com	o	CFM	da	
então	Comissão	de	Assuntos	 Parlamenta-
res.	Posteriormente,	a	FENAM	se	agregou	
ao	grupo	constituído.	Com	a	mudança	da	
Associação	Médica	 de	 Brasília	 para	 a	 sua	
nova	 sede,	 a	 AMB	 foi	 contemplada	 com	
um	espaço	próprio,	onde	as	reuniões	pas-
saram	a	ser	realizadas.
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A	CAP,	portanto,	é	constituída	por	 repre-
sentantes	 da	 Associação	 Médica	 Brasilei-
ra,	do	Conselho	Federal	de	Medicina	e	da	
Federação	Nacional	dos	Médicos	(FENAN).	
O	 trabalho	 integrado	 das	 entidades	 tem	
aproximado	 o	 movimento	 médico	 das	 li-
deranças	políticas	do	país,	abrindo	espaços	
importantes	 para	 a	 prospecção	 de	 novas	
proposituras	que	 venham	de	encontro	 ao	
bem	estar	dos	brasileiros,	seja	na	saúde	pú-
blica,	privada	ou	suplementar.
A	 comissão	 se	 reúne	 mensalmente,	 ou	
quantas	vezes	se	fizerem	necessárias,	com	
o	objetivo	de	definir	o	posicionamento	do	
movimento	médico	quanto	à	oportunidade	
de	aprovar	ou	não,	com	ou	sem	ressalvas,	
o	 conteúdo	 dos	 Projetos	 de	 Leis	 (PL),	 as	
Propostas	de	Emenda	Constitucional	(PEC),	
tramitando	nas	diversas	comissões	do	Se-
nado	Federal	e	da	Câmara	dos	Deputados.
Participa	também	das	Audiências	Públicas	no	
Congresso	Nacional,	 das	 decisões	 que	 en-
volvam	a	Medicina	com	a	Frente	Parlamen-
tar	 da	 Saúde,	 nas	 comissões	 constituídas,	
principalmente	nos	Ministérios	da	Saúde	e	
da	Educação,	ou	nas	diversas	instituições	se	
o	interesse	médico	se	fizer	presente.
A	dinâmica	 da	CAP	 consiste,	 no	 primeiro	
momento,	na	análise	dos	projetos	em	tra-
mitação	 selecionados	 pelo	 consultor	 par-
lamentar.	Em	seguida,	a	comissão	emite	o	
seu	parecer	e	caso	se	faça	necessário	enca-
minha	o	assunto	para	a	Sociedade	de	Espe-
cialidade	da	AMB	envolvida,	ou	o	envia	a	

Agenda Parlamentar da Saúde Responsável, publi-
cada em 2011
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um	profissional	técnico	de	“notório	saber”,	
ou	mesmo	 ao	 departamento	 jurídico	 das	
entidades	para	análise	e	parecer.
Uma	vez	consolidado	o	parecer,	é	marcada	
uma	audiência	com	o	autor	e	ou	relator	do	
projeto	 para	 discussão	 e	 posicionamento	
do	 movimento	 médico,	 oferecendo	 subsí-
dio	 técnico	 e	 enriquecimento	 ao	 conteú-
do	do	que	possa	vir	a	ser	lei.	Os	pareceres	
discutidos	e	priorizados	dos	Projetos	de	 lei	
compõem	a	Agenda	Parlamentar	da	Saúde	
Responsável,	são	classificados	em	conformi-
dade	com	a	posição	do	movimento	médico	
como:	 favorável,	 favorável	 com	 ressalvas	 e	
contrário.
O	 trabalho	 do	 grupo	 é	 divulgado	 por	
meio	 da	 Agenda	 Parlamentar	 da	 Saúde	
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A	atuação	da	CAP	se	consolida	e	fortalece	a	
união	da	classe	médica,	no	momento	em	que	
participa	das	discussões	e	decisões	da	Política	
Nacional	de	Saúde,	contribuindo	e	divulgando	
o	pensamento	e	a	opinião	dos	médicos	bra-
sileiros.	E	como	perspectiva,	será,	com	certe-
za,	um	veículo	captador	dos	anseios	da	classe	
médica,	na	medida	em	que	receber	sugestões	
para	Projetos	de	Lei	na	nossa	área,	identifican-
do	os	parlamentares	com	melhores	condições	
para	apresentá-los	ou	relatá-los.
É	 nesta	 linha	 de	 raciocínio	 que	 esperamos	
que,	o	exemplo	da	CAP	possa	ser	compar-
tilhado	pelas	entidades	estaduais,	como	for-
ma	de	capilarizar	a	nossa	experiência	numa	
abrangência	nacional.

Responsável.	 Nela	 estão	 listados	 projetos	
de	lei	de	interesse	direto	à	Medicina	e	aos	
pacientes,	com	seu	respectivo	parecer	pro-
duzido	pelos	representantes	das	entidades	
médicas	na	Comissão.	A	agenda	 indica	o	
local	 onde	 se	 encontra	 o	 projeto,	 qual	 o	
seu	 autor	 e	 relator	 e	 é	 acompanhada	 de	
um	 comentário	 explicativo	 justificando	 a	
nossa	posição.	O	material	é	distribuído	às	
Entidades	Médicas,	 aos	 Conselhos	 Regio-
nais	de	Medicina,	às	Sociedades	de	Espe-
cialidade,	 às	 Federadas	 da	 AMB	 e	 Regio-
nais,	à	FENAM	e	a	todos	os	parlamentares,	
Sindicatos	 Médicos	 e	 lideranças	 médicas.		
Encontra-se	também	disponível	on line	nos	
sites	das	três	entidades	médicas.

Composição da Comissão de Assuntos Políticos (Da esq. p/ dir.)
Márcio Costa Bichara (Fenam); Luc Louis Maurice Weckx (AMB); Jurandir Marcondes Ribas Filho (AMB); Alceu 
José Peixoto Pimentel (CFM); Waldir Cardoso (Fenam); José Luiz Dantas Mestrinho (AMB) ; Wirlande Santos 
da Luz (CFM); Napoleão Puente Salles (Consultoria parlamentar AMB/CFM/Fenam); Dalvélio de Paiva Madruga 
(CFM); Lázaro de Miranda (AMB); Luiz Carlos Beyruth Borges (CFM); Jeancarlo Fernandes Cavalcante (CFM)
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Comissão Nacional de 
Acreditação – CNA

A	introdução	dos	Títulos	de	Especialista	
da	AMB,	bem	como	o	início	dos	registros	
de	especialidades	promovido	pelo	CFM,	
foi	acompanhada	da	obrigatoriedade	de	
renovação	dos	mesmos.	Porém,	isto	não	
se	sustentou,	visto	que	alguns	médicos,	
e	até	mesmo	entidades	médicas,	enten-
deram	que	os	documentos	eram	defini-
tivos	e	não	caberia	revogação	dos	mes-
mos	e	recertificação	dos	profissionais.
Com	 o	 passar	 dos	 tempos,	 se	 descobriu	
que	a	manutenção	da	competência	e	atua-
lização	 não	 era	 problemática	 no	 passa-
do,	pois	o	conhecimento	relevante	crescia	

lentamente.	 Ocorreu	 que,	 com	 os	 inves-
timentos	 realizados	 em	 pesquisa	 básica	 e	
aplicada	 e	 o	 grande	 avanço	 tecnológico,	
ocorrido	nas	décadas	de	80	e	90,	algumas	
áreas	apresentaram	um	estrondoso	cresci-
mento	científico.	Em	20	anos,	a	Medicina	
apresentou	uma	evolução	da	sua	produção	
científica	em	7,6	vezes.
No	 mesmo	 período,	 os	 pacientes	 se	 tor-
naram	 cada	 vez	 melhor	 informados	 e	 a	
imprensa	 e	 a	 Internet	 passaram	 a	 dispo-
nibilizar	uma	grande	quantidade	de	 infor-
mações	sobre	drogas,	procedimentos,	sin-
tomas	e	doenças,	obrigando	os	médicos	a	
um	detalhamento	maior	de	suas	decisões	e	
condutas.
Esta	 situação	 mostrou	 claramente	 que,	
sem	 um	 programa	 de	 educação	 ativa,	
nenhum	médico	poderia	se	manter	atua-
lizado	 por	mais	 que	 alguns	 anos	 após	 a	
sua	formação.	Mesmo	com	o	consenso	da	
necessidade	de	estudo	e	aperfeiçoamento	
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constantes,	 não	 é	 um	 processo	 simples,	
pois	envolve,	dentre	outros	aspectos,	dis-
ponibilidade	de	 tempo	e	 investimento	 fi-
nanceiro.	Na	sua	maioria,	os	médicos	têm	
pouco	tempo	para	estudar,	em	função	de	
sua	árdua	jornada	de	trabalho,	que,	mui-
tas	vezes,	inclui	plantões	e	vínculos	empre-
gatícios	 em	 vários	 hospitais.	 Além	 disso,	
após	a	 formação,	a	atualização	é	obtida,	
sobretudo	 pela	 participação	 em	 cursos,	
simpósios	e	congressos,	os	quais	apresen-
tam	 custos	 elevados,	 pois	 envolvem	 não	
apenas	 o	 pagamento	 de	 inscrições,	 mas	
também	despesas	com	passagem,	hospe-
dagem	e	manutenção	em	centros	distan-
tes	da	sua	residência.
A	 revalidação	do	Título	de	Especialista	 foi	
proposta	com	o	objetivo	principal	de	asse-
gurar	à	 sociedade	que	o	médico	mantém	
atuais	 –	 e	 em	nível	 suficiente	 –	 o	 conhe-
cimento	e	o	treinamento	previamente	ad-
quiridos.	 Além	 disso,	 buscava	melhorar	 a	
prática	médica,	promovendo	treinamento,	
atualização	e	orientação.	Em	última	análi-
se,	 a	 recertificação	 seria	 empregada	 para	
detectar	performances	inadequadas	e	para	
dar	 credibilidade	 aos	 especialistas	 junto	 à	
sociedade.	 Assim,	 a	 revalidação	 do	 Título	
de	 Especialista	 é	 um	 processo	 dinâmico,	
que	avalia	o	desempenho	do	profissional,	

atualização	no	conhecimento,	atividade	na	
especialidade	e	relação	médico-paciente.
Em	 vários	 países,	 a	 recertificação	 está	
vin	culada	 a	 um	 sistema	 de	 acredita-
ção	 por	 programas	 de	 educação	 médi-
ca	 conti	nuada.	 Estes	 têm	 reconhecimento		
mun	dial	como	eficientes	para	a	atua	li	za	ção	
do	profissional,	mantendo	suas	competên-
cias	 científicas.	 O	 especialista	 que	 tem	 o	
seu	Título	de	Especialista	revalidado	é	mais	
valorizado	por	seus	pacientes	e	no	merca-
do	de	trabalho,	pois	pode	comprovar	o	seu	
aprimoramento	 constante	 frente	 à	 evolu-
ção	da	Medicina.	Ademais,	em	alguns	paí-
ses,	têm	sido	concedidos	incentivos	para	o	
desenvolvimento	profissional,	com	adoção	
de	planos	de	carreira	e	de	vencimentos.	Em	
alguns,	por	exemplo,	o	incentivo	é	ofereci-
do	sob	forma	financeira,	com	repercussão	
salarial	para	os	profissionais	se	submeterem	
ao	processo	de	 recertificação;	 em	contra-
partida,	 em	outros,	 os	médicos	 	 que	não	
se	 recertificarem	 são	“punidos”, com	 re-
dução	 em	 seus	 honorários.	 Membros	 da	
comunidade	europeia,	por	exemplo,	pres-
sionam	profissionais	a	participarem	do	pro-
cesso	por	meio	de	mecanismos	que	tornam	
obrigatória	 a	 recertificação	para	 estabele-
cimento	 de	 contratos	 com	 seguradoras	
e	 hospitais.	 Outra	 forma	 de	 incentivo	 à	
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recertificação	–	adotada	por	alguns	países	
–	consiste	na	publicação	de	listas	de	médi-
cos	que	atenderam	às	exigências	dos	pro-
gramas	locais,	as	quais	são	disponibilizadas	
para	a	população.
Previamente	ao	ano	2004,	no	Brasil,	o	pro-
cesso	de	revalidação	do	Título	de	Especialista	
já	vinha	sendo	realizado	por	algumas	socie-
dades	de	especialidade,	entretanto	não	eram	
unificados,	 nem	 padronizados	 e	 não	 apre-
sentavam	critérios	uniformes	de	avaliação.
Dentro	deste	contexto,	a	Associação	Médi-
ca	Brasileira,	em	parceria	com	as	Socieda-
des	de	Especialidade,	propôs	a	normatiza-
ção	da	revalidação	do	Título	de	Especialista	
e	dos	Certificados	de	Área	de	Atuação.	Na	
ocasião,	foram	discutidos	alguns	temas	so-
bre	a	revalidação	do	título:	a)	definição	dos	
títulos	a	serem	revalidados;	b)	obrigatorie-
dade	de	adesão	das	Sociedades	de	Espe-
cialidade	ao	processo;	c)	sistema	a	ser	em-
pregado	para	acúmulo	de	créditos	e	tempo	
limite	para	tal;	d)	validade	dos	títulos	pre-
viamente	obtidos.
Esta	 iniciativa	 culminou	 na	 Resolução	
1772/05	do	Conselho	Federal	de	Medicina	
(CFM)	–	que	normatizou	e	estabeleceu	di-
retrizes	e	critérios	para	o	processo	de	recer-
tificação,	instituindo	o	Certificado	de	Atua-
lização	Profissional.

A	 Comissão	 Nacional	 de	 Acreditação	 é	
atualmente	composta	por	um	membro	da	
diretoria	 da	 Associação	Médica	 Brasileira,	
um	 da	 diretoria	 do	 Conselho	 Federal	 de	
Medicina	 e	 dois	 delegados	 de	 cada	 enti-
dade,	sendo	Comissão	permanente	e	que	
determina	 as	 regras	 gerais,	 normas	 e	 re-
gulamentos	 do	 processo	 de	 certificação.	
Esta	 comissão	 tem	 como	 atribuições:	 de-
terminar	 a	 proporcionalidade	 dos	 eventos	
e	atividades	que	 somarão	créditos;	avaliar	
e	 autorizar	 cursos	 e	 eventos	 submetidos	
para	 certificação;	 emitir	 parecer	 à	 Comis-
são	organizadora	dos	eventos,	em	caso	de	
reprovação,	justificando	a	decisão	ou	suge-
rindo	modificações;	verificar	se	os	cursos	e	
eventos	integrantes	do	processo	cumprem	
os	programas	propostos;	controlar	a	certi-
ficação	do	candidato	junto	à	Sociedade	de	
Especialidade;	esclarecer	eventuais	dúvidas	
sobre	o	processo.
O	sistema	de	revalidação	está	baseado	em	
créditos,	 no	 total	 de	100,	 que	devem	 ser	
acumulados	em	até	cinco	anos.	Caso	não	
sejam	 acumulados	 100	 créditos,	 haverá	 a	
opção	de	prova	para	obtenção	do	Certifica-
do	de	Atualização	Profissional.	Os	créditos		
poderão	 ser	 obtidos	 com	 frequência	 a	
congressos	 nacionais,	 jornadas	 regionais	
e	 estaduais	 ou	 programas	 de	 educação	
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	continuada,	publicações	científicas	e	títulos	
acadêmicos,	entre	outros.
É	 importante	 que	 se	 tenha	 um	 processo	
de	 revalidação	 efetivo,	 eficiente	 e	 defen-
sável,	 que	 não	 seja	 complexo	 e	 que	 onere	
o	 menos	 possível	 o	 médico.	 Com	 vistas	 à	
democratização	 do	 processo,	 é	 importan-
te	 que	 os	 créditos	 possam	 ser	 obtidos	 em	
eventos	 desenvolvidos	 no	 Estado	 ou	 re-
gião	 geográfica	 de	 domicílio	 do	 médico,		
sem	grandes	deslocamentos.	E,	ainda,	possam	
ser	obtidos	por	educação	à	distância,	inclusive	
com	o	recurso	da	Internet	e	de	canal	de	TV	para	
o	acompanhamento	de	cursos	dentro	da	sua		
residência	ou	consultório.

A	AMB	e	suas	Federadas	têm	apoiado	e	par-
ticipado	 ativamente	 destas	 iniciativas,	 por	
meio	de	suas	diretorias.	Também	fica	claro	
que	 o	 papel	 das	 Sociedades	 de	 Especiali-
dade	 é	 fundamental	 para	 o	 sucesso	 deste	
processo,	 tornando-o	 efetivo,	 transparente	
e,	 sobretudo,	acessível	a	 toda	comunidade	
médica.
Este	 processo	 certamente	 sofrerá	 adequa-
ções	ao	longo	dos	anos,	sendo	progressiva-
mente	 refinado	 e	 adaptado	 à	 realidade	 de	
nosso	 País,	mas	 a	 recertificação	 parece	 ser	
um	 movimento	 irreversível,	 que	 representa	
a	expressão	da	responsabilidade	e	o	respeito	
dos	médicos	para	com	seus	pacientes.
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Projeto Diretrizes – AMB/CFM 

Diretrizes	clínicas	baseadas	em	evidência	

são	recomendações	estruturadas,	subme-

tidas	à	atualização	periódica	à	luz	das	evi-

dências	 científicas	 disponíveis,	 a	 fim	 de	

produzir	 ações	 de	melhor	 qualidade.	As	

diretrizes	são	o	melhor	cuidado	dado	ao	

paciente	individual	e	a	coletividade,	a	fim	

de	melhorar	a	prática	clínica,	atendendo	

aos	 conceitos	 de	 equidade	 sustentável.	

Diretrizes	podem	ser	consideradas	como	

um	caminho	que	auxilia	a	separar	as	práti-

cas	desnecessárias	das	necessárias,	e	não	

devem	ser	consideradas	como	uma	forma	

de	restrição	à	liberdade	de	conduta,	mas	

como	uma	chance	de	orientar	a	prática,	

em	 um	 sistema	 de	 saúde	 caracterizado	

pela	racionalização	e	o	racionamento.

No	Brasil,	o	processo	de	elaboração	de	

diretrizes	 clínicas	 nacionais	 baseadas	

em	 evidência	 foi	 desencadeado	 pela	

Associação	Médica	 Brasileira	 e	 Conse-

lho	 Federal	 de	Medicina,	 por	meio	 do	

“Projeto	 Diretrizes”.	 Esse	 projeto	 teve	

início	 a	 partir	 de	 um	 encontro	 realiza-
do	em	dezembro	de	1999,	em	Brasília,	
reunindo	toda	a	diretoria	da	Associação	
Médica	Brasileira	e	membros	do	Conse-
lho	Federal	de	Medicina,	no	qual	todos	
se	pronunciaram	unanimemente	em	fa-
vor	da	parceria	entre	as	duas	entidades,	
delineando	 uma	 política	 de	 atuação	
conjunta.

Capa do Projeto Diretrizes – AMB/CFM  – Volume I,  
publicado em 2001
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Os	 primeiros	 técnicos	 do	projeto	 foram	

definidos	 por	 comitê	 médico	 especial-

mente	 formado,	 no	 segundo	 semestre	

de	2000,	o	qual	definiu	um	conjunto	de	

recomendações	 junto	 às	 Sociedades	 de	

Especialidade,	 relativas	 à	 metodologia	

de	elaboração,	na	I	Reunião	de	Padroni-

zação	do	“Projeto	Diretriz”,	no	dia	8	de	

dezembro	de	2000.	

Após	um	ano	de	 trabalho	 em	conjunto	

com	24	Sociedades	de	Especialidade,	fo-

ram	 lançadas,	 em	Manaus,	 no	 mês	 de	

outubro	de	2001,	as	primeiras	40	diretri-

zes,	quando	então	já	estavam	em	anda-

mento	mais	20.

No	ano	de	2002,	parte	do	Comitê	 téc-

nico	 teve	a	oportunidade	de	participar	

de	curso	no	Centro	de	Medicina	Base-

ada	 em	 Evidência	 da	 Universidade	 de	

Oxford,	 o	 que	 influenciou	 fortemente	

na	 trajetória	 da	 metodologia	 utilizada	

de	elaboração	das	diretrizes	no	Projeto,	

sobretudo	na	capacitação	e	no	relacio-

namento	 com	 os	 elaboradores.	 Passo	

a	passo	do	processo	de	elaboração	 foi	

desenvolvido	constantemente	por	meio	

de	Oficinas	de	Trabalho	envolvendo	as	

Sociedades	 de	 Especialidade,	 durante	

cerca	 de	 cinco	 anos.	 Foram	 realizadas	

cerca	 de	 trinta	 oficinas,	 até	 o	 ano	 de	

2006,	com	média	de	quinze	participan-

tes	 por	 oficina.	 A	AMB	 teve	 oportuni-

dade	 de	 participar	 na	2nd International 

Conference of Evidence-Based Health 

Care Teachers & Developers,	 em	 Pa-

lermo	–	 Itália,	no	ano	de	2003:	critical 

appraisal of 28 guidelines developed 

by Brazilian Medical Association,	o	que	

contribuiu	muito	com	o	amadurecimen-

to	do	Projeto.	

O	 fruto	 direto	 dessas	 iniciativas	 foi	 a	

elaboração	de	280	Diretrizes	até	o	ano	

de	2008,	em	crescente	aprimoramento	

e	 qualidade.	 A	 participação	 era	 hete-

rogênea:	 cinco	 Sociedades	 eram	 res-

ponsáveis	 pela	 elaboração	 de	 cento	 e	

quarenta	 e	 seis	Diretrizes,	 e	dez	novas	

estavam	 se	 envolvendo	 na	 elaboração	

de	 cento	 e	 vinte	 Diretrizes	 novas.	 Sa-

bemos	 que	 o	 pilar	 central	 do	 Projeto	

da	AMB	está	no	fato	dos	elaboradores	

serem	 médicos	 indicados	 pelas	 Socie-

dades	de	Especialidade	 (atualmente	na	

casa	 de	 milhares),	 que	 voluntariamente	

participam	do	processo	após	capacitação	

nos	conceitos	de	elaboração	de	Diretrizes	
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Clínicas	 Baseadas	 em	 Evidência,	 po-

dendo,	então,	desenvolver	Diretrizes	de	

qualidade.

Quanto	à	atualização,	processo	siste	mático	

de	 todo	 o	material	 elaborado	 foi	 desen-

cadeado,	 com	a	meta	de	 atua	lizações	 a	

cada	dois	anos.	Nessa	fase	do	projeto,	a	

AMB/CFM	já	participava	em	duas	organi-

zações	 Internacionais:	 como	 fundadores	

e	 membros	 do	 comitê	 organizador	 da	

Rede	Iberoamericana	(GPC)	e	da	Guideli-

nes International Network	(GIN).

Além	do	desafio	 de	melhora	 progressi-

va	 da	 qualidade,	 surgiam	 outras	 metas	

e	necessidades,	como	a	atualização	e	a	

construção	de	processo	de	disseminação	

e	 implementação.	 Atendendo	 então	 à	

possibilidade	 de	 utilização	 disseminada	

no	 Sistema	 de	 Saúde	 Nacional	 das	 Di-

retrizes	do	Projeto,	no	ano	de	2009,	foi	

firmado	convênio	com	a	Agência	Nacio-

nal	de	Saúde	Suplementar	(ANS),	com	a	

proposta	 de	 elaboração	 e	 implementa-

ção	inicial	de	80	diretrizes.	

Como	 já	 descrito	 anteriormente,	 aten-

dendo	parcialmente	a	esta	metodologia	

pode-se	 produzir	 280	 Diretrizes	 até	 o	

ano	de	2008,	já	divulgadas	por	meio	do	

site	da	AMB	e	por	sete	 livros,	com	en-

volvimento	crescente	e	homogêneo	das	

Sociedades	de	Especialidade.	Entretan-

to,	só	no	ano	de	2009,	com	esta	meto-

dologia,	foram	elaboradas	em	torno	de	

180	Diretrizes,	com	mais	de	100	temas	

em	 andamento.	 Também,	 como	 forma	

de	implementação,	Oficinas	de	trabalho	

têm	sido	realizadas	 junto	a	Congressos	

e	em	distintas	regiões	do	País,	e	projeto	

junto	à	ANS	e	operadoras	de	saúde,	in-

cluindo	 Oficinas	 de	 trabalho,	 avaliarão	

Capa do Projeto Diretrizes – AMB/CFM  – Volume 
VIII, publicado em 2010
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no	próximo	ano	o	uso	de	segmentos	de	

Diretrizes	AMB,	através	de	indicadores,	

em	alguns	serviços	de	saúde	do	País.

O	Projeto	Diretrizes	AMB	representa	uma	

iniciativa	genuinamente	nacional,	desen-

volvida	 e	 sustentada	 pela	 comunidade	

médica	brasileira.	O	aprendizado	de	to-

dos	 tem	sido	 fundamental	na	mudança	

de	paradigmas	e	conceitos,	sobretudo	à	

luz	dos	princípios	da	Prática	Clínica	Ba-

seada	em	Evidência.	
Primeiras Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar 
AMB/ANS  – Volume I publicado em 2011
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Escolas Médicas

Com	a	chegada	da	Família	Real	 ao	Brasil,	
em	 1808,	 mudanças	 de	 cunho	 social,	
cultural	 e	 tecnológico	 decorreram	 do	
deslocamento	da	corte	portuguesa	para	a	
cidade	 de	 Salvador,	 Bahia.	 A	 ciência	 e	 as	
artes	até	então	pouco	exploradas	passaram	
a	 ter	espaço,	e	 recursos	 foram	 investidos,	
de	 forma	que	 	grandes	nomes	da	 ciência	
europeia	 foram	 trazidos	 para	 o	 Brasil,	
dando	início	ao	desenvolvimento	estrutural	
da	sociedade	brasileira.	
O	 Príncipe	 Regente	 Dom	 João	 VI,	
atendendo	ao	pedido	do	Barão	de	Goyana,	
José	 Correia	 Picanço,	 pernambucano,	
cirurgião	 da	 Real	 Câmara,	 lente	 jubilado	
da	Faculdade	de	Medicina	da	Universidade	
de	 Coimbra	 (Portugal),	 fundou	 na	 cidade	
de	 Salvador,	 em	 decisão	 régia	 de	 18	 de	
fevereiro	de	1808,	a	Escola	de	Cirurgia	da	
Bahia,	sediada	no	Hospital	Real	Militar	da	
Bahia,	 em	 Salvador,	 localizado	 no	 antigo	
prédio	 do	Colégio	 dos	 Jesuítas,	 no	 Largo	
Terreiro	de	Jesus.	
Após	nova	mudança	da	Família	Real	para	o	
Rio	de	Janeiro,	Dom	João	VI	criou	a	segunda	
escola	médica	do	Brasil,	a	Escola	Anatômica,	
Cirúrgica	 e	Médica	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 por	
meio	 do	 decreto	 de	 5	 de	 novembro	 de	

1808,	que	 também	funcionava	no	Hospital	
Real	 Militar,	 num	 majestoso	 e	 histórico	
prédio.	 A	 necessidade	 de	 implementar	
condições	mínimas	de	infraestrutura	para	um	
contingente	de	pessoas	que	chegaram	com	
a	 corte	 e	 a	 urgência	 do	 desenvolvimento	
de	 remédios	 e	 de	 tratamentos	 às	 doenças	
tropicais,	ainda	desconhecidas,	motivaram	a	
implantação	dessa	escola	médica.	
No	 século	 XIX	 afirma-se	 a	 influência	
francesa	no	ensino	da	Medicina	no	Brasil,	
ao	 passo	 que,	 nos	 séculos	 anteriores,	
prevaleceu	e	imperou	a	Medicina	Ibérica.	

José Correia Picanço entrega a D. João VI  Carta 
solicitando a criação da Escola de Cirurgia da Bahia 
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A	medicina	 científica	 brasileira	 teve	 início	
com	a	Escola	Tropicalista	Baiana,	 formada	
por	 grupo	 de	 médicos	 estabelecidos	 na	
Bahia	que	se	dedicaram	à	prática	de	uma	
medicina	 voltada	 à	 pesquisa	 das	 doenças	
tropicais	 daquela	 época	 e	 teve	 o	 marco	

com	a	publicação	do	primeiro	número	da	
Gazeta	Médica	da	Bahia,	em	1866.	
A	 era	 científica	 brasileira,	 por	 assim	
dizer,	 uma	 vez	 que	 os	 precursores	 não	
eram	brasileiros	natos,	surge	no	início	do	
século	 XX,	 por	Oswaldo	Gonçalves	Cruz	
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Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Universidade Federal da Bahia, retratada pelo pintor Henrique 
Passos (2007), segundo os relatos do Século XIX
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e	 o	 Instituto	 Soroterápico	 Nacional,	 no	
bairro	de	Manguinhos,	no	Rio	de	Janeiro,	
transformado	após	em	 Instituto	Oswaldo	
Cruz.	A	partir	deste	momento,	começam	a	
formar	médicos	no	Brasil	para	os	brasileiros	
e	surgem	novas	Escolas	Médicas.
No	período	de	1808	a	1898,	foram	fundadas	
3	escolas	médicas,	em	Salvador,	Rio	de	Janeiro	
e	Porto	Alegre.	A	partir	daí,	no	período	de	
1911	a	1948,	foram	criadas	10	escolas,	na	
década	de	50,	mais	14,	na	década	de	60,	mais	
38,	sendo	que	só	no	ano	de	1968	surgiram	
10	 novas	 escolas.	 E	 o	 número	 de	 escolas	
continuou	 se	multiplicando;	 na	 década	 de	
70,	houve	o	surgimento	de	13	escolas,	na	
década	de	80,	de	mais	4	e,	na	década	de	90,	
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de	21	novas	 escolas.	No	período	de	2000	

a	2010,	foram	fundadas	77	escolas,	sendo	

que,	cerca	de	60	escolas,	criadas	após	2000,	

estão	aguardando	reconhecimento	do	MEC	

(Fonte	 INEP),	totalizando	180	escolas	até	o	

momento	 (www.escolasmedicas.com.br,	

acesso	em	10	de	abril	de	2011).

Em	 1956,	 a	 Associação	 Médica	 Brasileira	
(AMB)	 levou	 ao	 Presidente	 da	 República,	
Juscelino	 Kubitschek,	 um	 documento	
intitulado	“Problemática	do	Ensino	Médico	
no	 Brasil”,	 que	 resultou	 na	 suspensão	
temporária	 de	 criação	 de	 novas	 Escolas	
Médicas.	 	 Em	outros	períodos,	entre	1971	
e	1976,	e	novamente	entre	1979	a	1987,	
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1929

1930
-
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1940
-

1949

1950
-

1959

1960
-

1969

1970
-

1979

1980
-

1989

1990
-

1999

2000
-

2010

Federal 3 4 2 1 1 7 12 2 - 2 13

Privada - - - - - 4 19 8 2 16 52

Estadual - 2 - - - 3 5 3 1 2 10

Municipal - - - - - - 2 - 1 1 2

Total 3 6 2 1 1 14 38 13 4 21 77

 Número de Escolas Médicas, de acordo com sua categoria de 1808 a 2010

Total de Escolas Médicas em atividade no Brasil 180

Total de vagas oferecidas para o primeiro ano 15.671

Nº de escolas %

Privada 101 55%

Federal 47 26%

Estadual 26 14%

Municipal 6 3%

Total 180 100

 Censo IBGE 2007, disponível em: www.escolasmedicas.com.br

 Total de Escolas Médicas em atividade no Brasil
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Distribuição das Escolas Médicas em atividade no Brasil

Capítulo	lll	•	Escolas	Médicas

Pesquisa realizada em abril de 2011, 
fonte: www.escolasmedicas.com.br
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Número de escolas por Estado

	Fonte:	www.escolasmedicas.com.br, acesso em 10 de abril de 2011

Estudo comparativo do número de Escolas Médicas por Estado

ANO Federais Estaduais Municipais Privadas Total
2000 2 2 0 1 5

2001 0 2 0 5 7

2002 2 4 1 5 12

2003 1 0 0 6 7

2004 0 1 0 9 10

2005 1 0 1 9 11

2006 1 0 0 6 7

2007 3 0 0 8 11

2008 1 1 0 2 4

2009 0 0 0 1 1

2010 2 0 0 0 2

Total 13 10 2 52 77
% 17% 13% 2,50% 67,5% 100%

Fonte: www.escolasmedicas.com.br                                                                                                                    Abr/11

Estudo comparativo da categoria das novas Escolas Médicas
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houve	 nova	 suspensão	 temporária	 na	
criação	 destas	 instituições.	 Observa-se	 que	
essa	discussão	é	antiga	e,	 ainda	hoje,	não	
resolvida	de	forma	satisfatória.	
Somos	 182	 milhões	 de	 habitantes	 no	
Brasil	e	180	Escolas	Médicas	registradas	no	
Ministério	da	Educação.	Países	como	Índia	e	
China,	com	mais	de	um	bilhão	de	habitantes,	
têm,	 respectivamente,	 272	 e	 150	 Escolas	
Médicas.	
Deste	 total	 de	 180	 escolas	 existentes	 no	
Brasil,	 47	 são	 federais,	 26	 estaduais,	 6	
municipais	e	101	particulares.
A	partir	do	ano	de	2000,	a	proliferação	de	
novas	 escolas	 representa	 quase	 50%	 das	
já	 existentes.	 Proliferação	 essa	 que	 não	
representou	compromisso	com	qualidade	no	
ensino,	pesquisa	e	assistência	e	muito	menos	

reflete	uma	política	educacional	adequada	no	
País.	 Surge	 uma	mercantilização	 do	 Ensino	
Médico	 decorrente	 em	 parte	 da	 cultura	
de	 diploma	 existente	 no	 País	 e	 da	 falta	 de	
compromisso	 com	 a	 qualidade	 e	 com	 os	
preceitos	 éticos	 inerentes	 que	 a	 profissão	
médica	exige.	Dados	recentes,	divulgados	pelo	
Ministério	da	Educação,	demonstram	algumas	
conclusões	preocupantes,	por	exemplo,	735	
mil	 estudantes	 das	 diversas	 áreas,	 inclusive	
médica,	estão	em	Universidades	reprovadas,	
segundo	critérios	do	próprio	MEC.
Outro	problema	sério	a	ser	discutido	é	que	
o	número	de	vagas	para	a	graduação	não	
corresponde	 ao	 número	 de	 vagas	 para	 a	
residência	médica.	Os	cursos	de	graduação	
em	 Medicina	 devem	 formar	 profissionais	
com	competências	ao	final	do	curso	e	mesmo	
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Universidades Federais Data de Criação 
Universidade	Federal	da	Bahia 18/02/1808	
Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro 5/11/1808	
Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul 1/03/1898	
Universidade	Federal	de	Minas	Gerais 5/03/1911
Universidade	Federal	do	Paraná	–	Curitiba 1/01/1912
Universidade	Federal	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro/RJ 10/04/1912
Universidade	Federal	do	Pará 3/01/1919
Universidade	Federal	de	Pernambuco 4/05/1920
Universidade	Federal	Fluminense	–	RJ 1/01/1929
Universidade	Federal	de	São	Paulo 1/06/1933
Universidade	Federal	do	Ceará 15/04/1948
Universidade	Federal	de	Alagoas 15/01/1951

Cronologia das Universidades Federais criadas antes da fundação  
da Associação Médica Brasileira (26 de janeiro de 1951)
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 Estudo comparativo do número de Escolas Médicas
por Estado e número de vagas 

Por Região Geográfica

Estado Escolas de Medicina Vagas 1º ano

Região Centro-Oeste

DF 4 266

GO 3 290

MS 3 190

MT 2 180

Região Centro-Oeste 12 926

Região Nordeste

AL 2 130

BA 7 603

CE 7 652

MA 3 181

PB 6 530

PE 4 490

PI 4 302

RN 3 236

SE 2 150

Região Nordeste 38 3.274

Região Norte

AC 1 40

AM 3 292

AP 1 30

PA 4 390

RO 4 170

RR 1 28

TO 4 340

Região Norte 18 1.290

Região Sudeste

ES 5 500

MG 28 2552

RJ 18 2102

SP 30 2581

Região Sudeste 81 7.735

Região Sul

PR 10 847

RS 11 922

SC 10 520

Região Sul 31 2.289

Total Geral 180 15.514



129

assim	 existe	 a	 necessidade	 de	 se	 formar	
especialistas	em	áreas	gerais	e	específicas.	
O	 que	 interessa	 à	 sociedade	 são	médicos	
competentes,	humanos,	éticos,	socialmente	
responsáveis	e	que	atendam	às	necessidades	
da	 população	 e	 em	 número	 suficiente	
em	todas	as	 regiões	do	País,	em	todas	as	
cidades,	portanto	não	interessam	médicos	
em	quantidade	 insuficiente	ou	excessiva	e	
sim	que	possam	exercer	uma	boa	medicina.	
O	médico	deve	ser	capaz	de	tratar	da	saúde	
e	da	doença,	individual	e	coletiva	e	tomar	
decisões	nos	vários	cenários	que	envolvam	
o	seu	trabalho.	
As	 Escolas	 Médicas	 deveriam	 ser	 rigo-
rosamente	 avaliadas	 a	 partir	 de	 sua	 auto-
rização	 e	 de	 seu	 funcionamento.	 As	 dire-
trizes	curriculares	que	norteiam	a	formação	
do	médico	deveriam	ser	seguidas	de	forma	
adequada	pela	sociedade,	por	meio	de	pro-
cessos	de	acreditação,	e	pelo	próprio	MEC.	
Verificamos	que	várias	Escolas	Médicas	pelo	
país	afora	apresentam	projetos	pedagógicos	
parecidos,	 elaborados	 por	 profissionais	
da	 área	médica	 como	 que	 realizados	 em	
“escala	 de	 produção”,	 que	 na	 prática	
não	 funciona.	A	 complacência	 do	MEC	 e	
os	 critérios	 políticos	 acabam	 permitindo	
o	 início	 de	 novos	 cursos	 de	Medicina	 em	
detrimento	 da	 qualidade	 necessária.	 O	
perfil	 do	 egresso,	 as	 competências	 gerais	
e	específicas,	conteúdos	e	organização	de	
um	 curso	 médico,	 na	 maioria	 dos	 casos,	
deixam	a	desejar.

Capa do livro Escolas Médicas AMB/CFM, publicado 
em 2005 

Capítulo	lll	•	Escolas	Médicas

Existem	Escolas	Médicas	que	não	possuem	
sequer	 hospitais	 próprios	 e	 surgem	 os	
hospitais	conveniados,	que	muitas	vezes	não	
são	adequados	para	o	ensino.	
A	 aproximação	 do	 aluno	 de	 Medicina	 às	
comunidades	 e	 às	 unidades	 básicas	 de	
saúde	tem	sido	outra	realidade,	importante,	
é	 claro,	 quando	 integrada	 à	 Universidade,	
mas	 usadas	 pelas	 novas	 Escolas	 Médicas	
para	suprirem	a	falta	de	hospitais.
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Capítulo IV
ComuniCações

Bruno	Caramelli	
César	Teixeira
Elias	Fernando	Miziara
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1º Boletim da Associação 
Médica Brasileira – BAMB, 
publicado em 1952

Comunicações

Último Boletim da Associação 
Médica Brasileira – BAMB nº 24, 
publicado em 1959

Boletim da Associação Médica 
Brasileira – BAMB e Jornal da 
Associação Médica Brasileira – 
JAMB
A	 edição	 número	 um	 do	 primeiro	 veícu-
lo	de	comunicação	da	AMB,	chamado	de	
Boletim	Informativo	da	Associação	Médica	

Brasileira	 (BAMB),	 foi	 publicado	 na	 Revis-

ta	da	Associação	Paulista	de	Medicina.	O	

BAMB,	 referente	aos	meses	de	outubro	a	

dezembro	de	1951,	era	o	órgão	noticioso	e	

oficial	da	classe	médica,	contemplando	in-

formações	sobre	a	entidade	e	de	interesse	

da	categoria.	A	partir	do	número	24,	relativo	
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1ª edição do JAMB – Jornal 
da Associação Médica Brasi-
leira, publicada em 1962
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à	edição	de	dezembro	de	1959,	passou	a	
ser	editado	semanalmente,	em	formato	ta-
bloide,	até	1982,	quando	sua	periodicida-
de	passou	a	ser	mensal.	Em	novembro	de	
1983,	sofreu	reforma	gráfica,	sendo	edita-
do	 em	modelo	 standard.	 Em	 fevereiro	de	
1993,	começou	a	ser	publicado	em	cores	e,	
seis	 anos	depois,	 uma	nova	 reformulação	
devolveu-o	ao	modelo	tabloide.	Foi	a	partir	
de	 2006	que	 o	 JAMB	ganhou	 o	 formato	
revista,	publicado	atualmente.
Durante	 a	 sua	 trajetória,	 o	 JAMB	 integrou	
a	história	da	medicina	nacional:	médicos	de	
todo	o	País	iniciaram	e	terminaram	suas	car-
reiras	acompanhando	as	atividades	da	AMB	
por	ele.	Muitos	fatos	marcantes	foram	no-
ticiados	pelo	órgão	mais	importante	de	co-
municação	da	entidade.	Um	deles	ocorreu	
em	dezembro	de	2000:	pela	primeira	vez	na	
história	da	Medicina,	uma	edição	conjunta	
dos	jornais	da	AMB	e	do	Conselho	Federal	
de	Medicina	–	JAMB/Medicina	–	chegou	à	
casa	dos	mais	de	300	mil	médicos,	marcan-
do	a	unidade	e	a	parceria	reinante	entre	as	
duas	entidades,	nas	gestões	de	Eleuses	Paiva	
(AMB)	e	Edson	Andrade	(CFM).	O	fato	repe-
tiu-se	nas	edições	de	agosto	de	2001,	março	
de	2002,	maio	e	novembro	de	2003	e	julho	
de	2007.	

Edição conjunta JAMB/Medicina, publicada em 
2000
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Edição do Jornal da Associação Médica Brasileira – 
JAMB, publicada em 2011
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Revista da Associação Médica 
Brasileira - RAMB  
Foram	necessários	apenas	três	anos	após	
a	 sua	 fundação	 para	 que	 a	 Associação	
Médica	 Brasileira	 edificasse	 estrutura	 su-
ficiente	para	 lançar	 a	 sua	primeira	 publi-
cação	 científica:	 a	 Revista	 da	 AMB,	 hoje	
RAMB.	Seu	primeiro	número	foi	impresso	
em	março	 de	 1953	 e	 teve	 uma	 tiragem	
de	14	mil	exemplares.	A	publicação	tinha	
como	editor	e	redator	responsável	Dorival	
Macedo	Cardoso	e	o	parasitologista	Cle-
mente	 Pereira,	 como	 redator-chefe.	 Sua	
periodicidade	 era	 trimestral,	 sendo	 im-
pressa	e	distribuída	a	todos	os	sócios	nos	
meses	 de	 janeiro,	 abril,	 julho	 e	 outubro.	

Sua	primeira	 reformulação	aconteceu	em	

1968,	quando	passou	a	utilizar	o	sistema	

off-set,	sendo	publicada	em	cores.

Hoje,	 passados	mais	 de	 55	 anos,	 além	de	

ser	uma	das	principais	 revistas	médicas	do	

País	e	indexada	às	principais	bases	de	dados	

mundiais,	como	Lilacs,	Medline,	SciELO	e	de	

obter	 classificação	 Capes	 Qualis	 B3	 (equi-

valente	à	categoria	internacional),	a	RAMB,	

desde	dezembro	de	2007,	 integra	o	seleto	

grupo	de	publicações	do	ISI	Thomson.

Isso	significa	que	a	RAMB,	a	partir	desta	

data,	 passou	 a	 contar	 com	 o	 cálculo	 do	

seu	 fator	 de	 impacto,	 variante	 elaborada	

a	partir	do	número	de	vezes	que	seus	ar-

tigos	 são	citados	por	outras	publicações.	

O	 ISI	 Thomson	 é	 uma	 instituição	 inter-

nacional	que	gerencia	a	mais	 importante	

base	 de	 dados	 de	 periódicos	 científicos	

indexados	 do	 mundo,	 denominada	Web 

of Science.	Esta	base	é	muito	conhecida	e	

utilizada	para	pesquisas	no	meio	científico	

e	acadêmico,	pois	contém	16	mil	revistas	

internacionais,	 das	 quais	 o	 ISI	 acompa-

nha	anualmente	mais	de	oito	mil	 títulos,	

selecionando	 aqueles	 de	 maior	 impacto.	

A	inscrição	no	Web of Science,	que	com-

preende	três	áreas	(Science Citation Index 
1ª Revista da Associação Médica Brasileira – 
RAMB, publicada  em 1954
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Expanded, Social Citation Index e Arts & 

Humanities Citation Index)	é	um	desejo	de	

todo	periódico,	não	só	pelo	certificado	de	

qualidade,	mas	pela	 inclusão	em	um	dos	

mais	 importantes	 índices	 bibliométricos	

do	 conhecimento:	o	 fator	de	 impacto	 ISI	

(Institute for Scientific Information).

Com	 a	 publicação	 do	 primeiro	 fator	 de	

impacto,	a	RAMB	busca	agora	a	inserção	

internacional.	 Com	 a	 publicação	 bilíngue	

é	possível	atingir	um	número	muito	maior	

de	leitores	e	divulgar	as	informações	cien-

tíficas	produzidas	no	Brasil	para	o	resto	do	

mundo.	 Neste	 sentido,	 a	 parceria	 com	 a	

editora	 Elsevier,	 a	maior	 editora	 de	 peri-

ódicos	médicos	científicos	do	mundo,	 foi	

um	grande	passo	que	a	RAMB	deu,	logo	

no	início	de	2011.	A	partir	do	primeiro	nú-

mero	deste	ano,	a	revista	passa	a	integrar	

o	grupo	dos	periódicos	da	Elsevier	e	a	par-

ticipar	do	Science	Direct,	o	maior	site	de	

publicações	médicas,	assinado	por	pesqui-

sadores	 e	 bibliotecas	 de	 todo	 o	mundo.	

Com	isto,	aumentará	o	alcance	da	RAMB	

e,	naturalmente	o	número	de	citações	que	

a	 revista	 recebe,	 atingindo	 seu	 objetivo:	

internacionalização	e	aumento	de	fator	de	

impacto.

O Médico & Você
Em	novembro	de	2008,	a	AMB	 lançou	a	
revista	trimestral	O	Médico	&	Você.	Com	o	
objetivo	de	difundir	informações	de	exce-
lência	em	saúde	para	a	comunidade,	além	
de	estreitar	a	relação	entre	profissionais	da	
Medicina	e	pacientes,	a	publicação	conta	
com	projeto	gráfico	e	editorial	inovadores.	
Com	isso,	o	leitor	tem	acesso	a	uma	publi-
cação	feita	com	a	participação	de	médicos	
renomados	 e	 influentes	 em	 suas	 especia-
lidades,	 que	 compartilham	 da	 missão	 da	
revista	de	prestar	informações	claras	e	efi-
cientes	sobre	os	mais	variados	assuntos	da	
Medicina.

Edição da Revista da Associação Médica Brasileira
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A	 publicação	 tem	 uma	 das	 tiragens	mais	
significativas	do	País.	Seus	exemplares	são	
distribuídos	aos	mais	de	300	mil	médicos	
ativos	 no	 Brasil,	 que	 foram	 orientados	 a	
disponibilizar	a	revista	a	seus	pacientes,	na	
sala	de	espera.	
Assim,	a	AMB	buscou	estreitar	o	relacio-
namento	 dos	 médicos	 com	 a	 população	
e	aumentar	o	conhecimento	dos	cidadãos	
com	 relação	 aos	 principais	 problemas	de	
saúde	 que	 a	 afeta,	 divulgando	meios	 de	
prevenção.
Nas	páginas	de	O	Médico	&	Você,	os	leito-
res	encontram	reportagens,	artigos	e	en-
trevistas	sobre	temas	de	saúde,	doenças	e	
suas	causas,	sintomas,	prevenção	e	trata-

mentos.	 Outros	 assuntos	 relacionados	 à	
qualidade	de	vida,	saúde	emocional,	meio	
ambiente	 e	 cotidiano	 também	 já	 foram	
abordados.	
A	revista	O	Médico	&	Você	representa	o	
maior	avanço	da	AMB	em	direção	à	sua	
missão	de	oferecer	à	população	brasilei-
ra	um	instrumento	de	informação	seguro,	
qualificado	e	de	vínculo	com	os	médicos.	
Contribui	para	que	os	pacientes	 tenham	
dados	complementares	sobre	suas	enfer-
midades	 ou	 métodos	 preventivos,	 que	
nortearão	 a	 adequada	 relação	 entre	 o	
profissional	e	seu	paciente.

Portal AMB
A	 AMB	 apareceu	 pela	 primeira	 vez	 na	
Internet	 em	 junho	 de	 1996,	 quando	
inaugurou	 a	 sua	 homepage,	 criada	 em	
colaboração	 com	o	Núcleo	de	 Informá-
tica	Biomédica	da	Unicamp.	O	primeiro	
site	da	AMB	fornecia	acesso	a	 informa-
ções	 sobre	 a	 entidade,	 endereços	 das	
Sociedades	de	Especialidade,	Regionais,	
Federadas	e	links	para	algumas	especia-
lidades,	 que	 também	 já	 dispunham	 de	
sites,	casos	da	Cardiologia,	Pneumologia	
e	Patologias	Clínicas.	Também	foi	dispo-
nibilizado	online	o	estatuto	da	entidade,	
a	 história	 da	 AMB,	 a	 Lista	 de	 Procedi-

Primeira edição da Revista “O Médico & Você”, 
publicada em 2008
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AMB News
O	AMB	News,	informativo	eletrônico	da	en-
tidade,	teve	a	sua	primeira	edição	distribuída	
em	junho	de	2007.	Atualmente,	contabiliza	
mais	de	uma	centena	de	boletins	distribuí-
dos	a	um	mailing	composto	de	mais	de	50	
mil	e-mails	de	pessoas	e	entidades	ligadas	à	
área	de	saúde,	incluindo	diretores	da	AMB,	
Federadas,	 Sociedades	 de	 Especialidade,	
Secre	tarias	 de	 Saúde,	 deputados,	 senado-
res,	entre	outros.	O	informativo,	distribuído	
sempre	às	sextas-feiras,	apresenta,	de	forma	
resumida,	as	atividades	semanais	da	direto-
ria	da	entidade,	além	de	projetar	as	ações	
para	as	semanas	seguintes.	

mentos,	atual	CBHPM,	e	a	Classificação	
Internacional	de	Doenças	(CID),	que	po-
deria	 ser	 consultada	 por	meio	 de	 pala-
vra-chave.	 Paulatinamente,	 foram	 colo-
cadas	à	disposição	do	público	as	edições	
da	 Revista	 e	 do	 Jornal	 da	 AMB.	 O	 en-
dereço	 acessado	 para	 o	 primeiro	 site	
da	 AMB	 foi	 www.nib.unicamp.br/amb.	
Com	o	passar	dos	anos,	o	site	foi	se	mo-
dernizando	 e,	 por	meio	 de	 uma	 parce-
ria	com	a	Conectmed,	passou	a	oferecer	
também,	 além	 de	 vasto	 conteúdo	 rela-
cionado	 à	 entidade,	 educação	 médica	
continuada	à	distância,	ferramenta	exis-
tente	até	hoje.
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Atuação Internacional

Aos	17	de	setembro	de	1947,	médicos	de	

27	 países	 reuniram-se	 em	 Paris,	 França,	

para	 realizar	 a	 fundação	 e	 a	 primeira	

Assembleia	da	Associação	Médica	Mundial	

(WMA).	Na	oportunidade,	definiram	suas	

finalidades:	 assegurar	 a	 independência	

dos	médicos	 e	 lutar	 pelos	mais	 elevados	

padrões	 de	 comportamento	 ético,	 de	
educação	 médica,	 de	 direitos	 humanos	

e	de	 cuidados	 com	os	pacientes,	 em	um	

ambiente	de	autonomia	profissional.	

Anualmente,	é	realizada	Assembleia	Geral.	

O	 Conselho	 e	 os	 Comitês	 Permanentes,	

que	 são:	 Ética	Médica,	 Assuntos	Médico	

Sociais	 e	 Finanças	 e	 Planejamento,	

reúnem-se	duas	vezes	ao	ano.	Já	o	Comitê	

Executivo	 tem	 seus	 encontros	 marcados	

em	função	da	demanda.	

A	 Associação	 Médica	 Brasileira	 (AMB)	

filiou-se	à	WMA	em	1951,	desempenhando	

papel	relevante.	Antonio	Moniz	de	Aragão,	

ortopedista	 radicado	 em	 Florianópolis	 e	

presidente	da	AMB	na	gestão	1959-1961,	

foi	eleito	Presidente	da	Associação	Médica	

Mundial	 em	 Assembleia	 Geral	 realizada	

no	Rio	de	Janeiro,	em	outubro	de	1961.	

Anos	mais	tarde,	em	1975,	Pedro	Kassab,	

presidente	 da	 AMB,	 foi	 o	 segundo	

brasileiro	empossado	como	presidente	da	

WMA.

O	 cargo	 de	 Diretor	 de	 Relações	 Inter-

nacionais	(DRI)	surgiu	na	gestão	de	Antonio	

1. Associação Médica Mundial 
(WMA) 
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Celso	 Nassif	 (PR),	 em	 1987.	 O	 primeiro	
diretor	foi	o	médico	endocrinologista	Luiz	
Carlos	 Espíndola	 (SC).	 Posteriormente	
vieram	Luiz	Eduardo	Machado	(BA),	Paulo	
Roberto	de	A.	 Insfran	 (MS)	 e	 Isaias	 Levy	
(RS).	Com	ações	regulares,	a	AMB	sempre	
teve	 atuação	 intensa	 junto	 à	 WMA,	
levando	o	nome	e	o	trabalho	da	entidade	
ao	 conhecimento	 dos	 líderes	 médicos	
de	todo	o	mundo.	Deste	trabalho,	 	con-
solidado	 nas	 gestões	 de	 Eleuses	 Paiva	
(1999-2005)	 e	 de	 José	 Luiz	 Gomes	 do	
Amaral	 (2005-2011),	 participaram	 da	
diretoria	de	Relações	Internacionais:	David	
Cardoso	(MS),	Viriato	Cunha	(SC),	Murillo	
Ronald	 Capella	 (SC)	 e	 Miguel	 Roberto	
Jorge	 (SP).	 Todos	 tiveram	 participação	
efetiva	e	destacada	em	todas	as	reuniões	
da	Associação	Médica	Mundial.	
Eleito,	 em	 2005,	 para	 presidir	 a	 AMB,	
o	 anestesiologista	 José	 Luiz	 Gomes	 do	
Amaral,	antes	de	sua	posse	acompanhou	
Eleuses	Paiva	à	Assembleia	Geral	da	WMA,	
com	 o	 objetivo	 de	 dar	 continuidade	 à	
atuação	da	AMB.	Na	reunião	do	Conselho	
da	WMA,	realizada	em	maio	de	2007,	em	
Berlim,	 Alemanha,	 o	 presidente	 da	 AMB	
foi	eleito,	por	unanimidade,	para	exercer	a	
função	de	Presidente	(Chair)	do	Comitê	de	
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Berlim, maio de 2007: José Luiz Gomes do Ama-
ral, à esq., eleito presidente da Comissão de As-
suntos Médicos Sociais, durante reunião da WMA, 
e Murillo Ronald Capella.
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Assuntos	 Médicos	 Sociais	 da	 WMA,	
posição	para	a	qual	 foi	 reeleito	em	maio	
de	2009,	em	Tel	Aviv,	Israel.	
A	 complexidade	 dos	 assuntos	 interna-
cionais	levou	a	Diretoria	da	AMB	buscar		
maior	 dinamismo	 ao	 Departamento	 de	
Relações	 Internacionais,	 nomeando	 o	
médico	 Pedro	Wey	 Barbosa	 de	 Oliveira	
(SP)	 para,	 	 juntamente	 ao	 presidente	 e	
ao	diretor	de	Relações	Internacionais	da	
AMB	-	cuidar	das	inúmeras	demandas	que	
envolvem	tanto	um	consistente	trabalho	
de	 coleta	 de	 dados,	 quanto	 contato	
com	médicos	 com	 diferentes	 expertises	
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visando	 ao	 preparo	 de	 pareceres	 sobre	
temas	específicos.
José	Luiz	Gomes	do	Amaral	 foi	 responsável	
por	 trazer	 ao	 Brasil	 relevantes	 discussões	
sobre	pesquisas	 clínicas,	 como	a	 revisão	da	
Declaração	de	Helsinque,	o	uso	de	placebo	
em	pesquisa	médica	associada	ao	tratamento	
e	 o	 Seminário	 Internacional	 de	 Resiliência	
Médica.	 Com	 a	 realização	 da	 Conferência	
Doutores	 do	 Ambiente,	 em	 novembro	 de	
2009,	ajudou	a	disseminar	a	Declaração	de	
Delhi	sobre	saúde	e	mudança	climática.
Aos	 16	 de	 outubro	 de	 2010,	 durante	 a	
Assembleia	Geral	da	WMA,	em	Vancouver,	
Canadá,	 o	 presidente	 da	 Associação	
Médica	 Brasileira,	 José	 Luiz	 Gomes	 do	

Amaral,	 foi	 eleito	 por	 aclamação	 Pre-
sidente	 da	 Associação	 Médica	 Mundial	
(WMA)	para	o	período	de	2011	a	2012.	

2. Declaração de Helsinque 
Após	o	mundo	ter	tomado	conhecimento	das	
atrocidades	 cometidas	em	nome	da	 ciência	
por	 ocasião	 da	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	
o	 que	 gerou	 uma	 crise	 de	 consciência	 na	
comunidade	científica	internacional,	diversas	
regulamentações	 foram	 elaboradas	 com	 o	
objetivo	 de	 proteger	 os	 direitos	 humanos	
e	 de	 serem	 asseguradas	 a	 integridade	 e	 a	
dignidade	das	pessoas,	aí	 incluídos	os	casos	
de	 participação	 em	 pesquisas	 biomédicas.	
Assim,	dentre	esses	documentos	destacam-
se	 o	 Código	 de	 Nuremberg	 (1947)	 e	 a	
Declaração	 Universal	 dos	 Direitos	 Humanos	
(1948),	Assembleia	Geral	das	Nações	Unidas.
Preocupada	 com	essa	 situação,	na	Assem-
bleia	 Geral	 realizada	 em	 Helsinque,	 na	
Finlândia,	 em	 1964,	 a	 WMA	 editou	 a	
Declaração	 de	 Helsinque	 (DoH),	 que	 é	 o	
documento	 internacional	 mais	 importante	
com	 relação	 ao	 controle	 ético	 sobre	
pesquisa	em	seres	humanos.		Todavia,	para	
acompanhar	os	avanços	tecnológicos	e	não	
se	tornar	vulnerável	às	pressões	externas	dos	
países	que	não	concordam	com	a	totalidade	
de	seus	termos,	a	WMA	vem	promovendo	
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Assembleia Geral da WMA em Vancouver, Canadá 
(16.10.2010). Da esquerda para direita: José Luiz 
Gomes do Amaral, Pedro Wey Barbosa de Oliveira, 
Miguel Roberto Jorge e Luc Weckx 
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revisões	 e	 atualizações	 na	 Declaração	 de	
Helsinque,	aprovadas	em	suas	Assembleias	
Gerais.	 Assim	 ocorreu	 em	 1975	 (Tóquio,	
Japão),	em	1983	 (Veneza,	 Itália),	em	1989	
(Hong	 Kong,	 China),	 em	 1996	 (Somerset	
West,	África	do	Sul)	e	em	2000	(Edimburgo,	
Escócia).	O	último	processo	de	 atualização	
começou	 em	 maio	 de	 2007,	 quando	 a	
WMA	 convidou	 todas	 as	 associações	
médicas	 nacionais	 a	 identificar	 itens	 que	
precisavam	ser	revistos	e	sugerir	a	 inclusão	
de	novos	tópicos.	A	AMB	fez-se	representar	
e	 contribuiu	 com	 pareceres	 em	 diversas	
revisões	 da	 Declaração	 de	 Helsinque.	 A	
forma	 mais	 atuante	 ocorreu	 quando	 na	
reunião	do	Conselho	da	WMA,	realizada	em	
Berlim,	em	maio	de	2007,	foi	constituído	um	
Grupo	de	Trabalho	(GT)	com	representantes	

da	África	do	Sul,	Alemanha,	Brasil,	Japão	e	
Suécia,	com	o	objetivo	de	ouvir	a	opinião	das	
Associações	Médicas	Nacionais,	de	Membros	
Associados	 e	 de	 entidades	 internacionais	
envolvidas	em	pesquisas	em	seres	humanos.		
O	Grupo	de	Trabalho	da	WMA	reuniu-se	
em	 Copenhague,	 Helsinque,	 Divonne-	
lês-Bain,	 Cairo,	 São	 Paulo	 e	 Seul,	 onde	
finalmente	 foi	 aprovada	 a	 última	 revisão	
da	 DoH	 pela	 Assembleia	 Geral	 	 da	
WMA.	 Nas	 reuniões	 de	 Copenhague	 e	
Helsinque,	 o	 médico	 Gustavo	 Kesselring	
auxiliou	 os	 trabalhos	 da	 AMB.	 Antes	 de	
sediar	 a	 reunião	 do	 Grupo	 de	 Trabalho	
em	São	Paulo,	a	AMB		realizou,	nos	dias	
19	 e	 20	 de	 	 agosto	 de	 2008,	 o	 Fórum	
“Pesquisa	 Clínica:	 Revisão	 da	 Declaração	
de	 Helsinque”,	 visando	 promover	 um	
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São Paulo 2008 – Membros participantes da revisão da Declaração de Helsinque, na sede da Associação 
Paulista de Medicina
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com	a	presença	de	representantes	de	várias	
entidades	nacionais,	passou	a	analisá-las	e	
a	discuti-las,	incorporando	muitas	delas	ao	
seu	relatório	à	AG	da	WMA	de	Seul.	
Um	dos	principais	pontos	da	DoH	é	o	uso	
do	 placebo	 em	 pesquisas	 clínicas.	 Este	
tema	 vem	 sendo	 amplamente	 discutido	
pelos	 países	 membros	 da	 WMA	 nos	
últimos	 anos.	 Em	 fevereiro	 de	 2010,	 os	
maiores	especialistas	mundiais	nesta	área,	
bem	 como	 representantes	 de	 agências	
reguladoras	 como	 o	 Food and Drug 
Administration	 (FDA),	 European Council, 
European Medicines Agency,	 European 
Comission	e	outros,	foram	convidados	pela	
WMA	 e	 pela	 AMB	 para	 discutir	 em	 São	
Paulo	este	assunto.	O	foco	principal	deste	
encontro	foi	a	revisão	do	parágrafo	32	da	
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São Paulo, 2010 – Grupo de especialistas em placebo com lideranças das entidades médicas nacionais
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debate	sobre	ética	e	pesquisa	no	Brasil	e	
discutir	os	principais	pontos	que	deveriam	
ser	modificados	na	revisão	da	DoH.	Foram	
discutidos	 temas	 como	 a	 situação	 atual	
da	DoH,	 	o	uso	de	placebo	em	situações	
em	 que	 há	 	 tratamento	 efetivo,	 a	 DoH	
e	 a	 pesquisa	 em	 crianças	 e	 o	 acesso	
ao	 tratamento	 pós-investigação.	 Pela	
WMA,	 os	 principais	 participantes	 foram	
seu	 Presidente,	 Jon	 Snäedal	 (Islândia),	
a	 Presidente	 do	 Comitê	 de	 Ética,	 Eva	
Bägenholm	 (Suécia)	 e	 o	 Secretário-Geral,	
Otmar	 Kloiber	 (Alemanha).	 Participaram	
deste	 fórum	 cerca	 de	 400	 médicos	 e	
outros	 profissionais	 da	 área	 da	 saúde	 e	
suas	sugestões	foram	encaminhadas	ao	GT	
da	WMA,	que,	reunido	no	dia	seguinte	na	
sede	da	Associação	Paulista	de	Medicina,	
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A	Confederação	Médica	Latinoamericana	
e	 do	 Caribe	 –	 CONFEMEL	 –	 foi	 fundada	
em	1997,	na	cidade	de	Santa	Cruz	de	 la	
Sierra,	 Bolívia,	 durante	 a	 realização	 do	 II	
Congresso	Latino-Americano	de	Colégios	
e	 Associações	 Médicas	 do	 continente,	
sob	 a	 organização	 do	 Colégio	 Médico	
da	Bolívia	 e	 sucedendo	a	duas	 entidades	
fundadas	 anteriormente:	 a	 Associação	
Médica	Pan-Americana	e	a	Confederação	
Médica	Pan-Americana.	

O	 primeiro	 Presidente	 da	 CONFEMEL	 foi	
Vicente	 A.	 Gutierrez,	 do	 Colégio	 Médico	
da	Bolívia.	Desde	sua	criação,	a	CONFEMEL	
tem	realizado	anualmente	suas	Assembleias	
Gerais	em	diversos	países	da	região:	Chile	
(1998),	Colômbia	(1999),	Argentina	(2000),	
Panamá	 (2001),	 Peru	 (2001),	 Nicarágua	
(2002),	Venezuela	(2003),	Uruguai	(2003),	
Venezuela	(2004),	Costa	Rica	(2004),	Chile	
(2005),	Costa	Rica	(2006),	Equador	(2006),	
Brasil	 (2007),	Honduras	 (2008),	Argentina	
(2009)	e	Costa	Rica	(2010).
Com	a	proposta	de	unificar	os	esforços	de	
todos	para	defender	a	saúde	e	os	valores	
democráticos	 na	 prática	 cotidiana	 dos	
cidadãos	latino-americanos,	a	CONFEMEL	
conta,	 atual	mente,	 com	 17	 países	
membros	 e	 26	 associações	 médicas.	 O	
Brasil	 é	 representado	 pela	 AMB,	 CFM,	
FENAM	e	CREMERS.
A	 participação	 de	 representantes	 de	
entidades	 associativas	 brasileiras	 na	
CONFEMEL	fez-se	de	forma	mais	destacada	
a	 partir	 dos	 anos	 2000,	 quando	 a	 AMB,	
o	 CFM	 e	 a	 FENAM	 passaram	 a	 integrar	
regularmente	as	comissões	e	a	intervir	em	
assuntos	relevantes	da	saúde	e	da	Medicina.	

Em	 novembro	 de	 2008,	 realizou-se	 em	

Buenos	 Aires	 a	 XI	 Assembleia	 Anual	

Ordinária	 da	 CONFEMEL,	 presidida	 pelo	

brasileiro	Marco	Antonio	Becker	(RS).	
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DoH,	que	trata	especificamente	do	uso	do	
placebo	em	pesquisa	clínica.	Este	encontro	
foi	 realizado	 na	 Associação	 Paulista	 de	
Medicina	durante	 três	 dias	 e	 contou	 com	
mais	 de	 30	 convidados	 internacionais	 e	
nacionais.

3. Confederação Médica 
Latinoamericana e do  
Caribe - CONFEMEL 
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as	 organizações	 médicas	 dos	 países	 de	

língua	 portuguesa.	 Foram	 convidadas	

a	 Ordem	 dos	Médicos	 de	 Angola,	 a	 de	

Cabo	Verde	e	o	CFM	para	se	juntar	a	essa	

iniciativa.

Em	29	de	 janeiro	de	2005,	 a	Associação	

Médica	 Brasileira,	 o	 Conselho	 Federal	

de	 Medicina	 e	 as	 Ordens	 assinaram	 um	

protocolo	de	cooperação	entre	as	entidades	

médicas	nacionais	de	Angola,	Brasil,	Cabo	

Verde,	Moçambique,	Portugal,	São	Tomé	

e	 Príncipe,	 criando	 a	 CMLP.	 O	 principal	

objetivo	 do	 protocolo	 foi	 estabelecer	
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José Germano Rêgo de Souza, José Luiz Gomes do 
Amaral e Eleuses Paiva, reunidos na sede da AMB
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Língua Portuguesa - CMLP 

A	 Comunidade	 Médica	 da	 Língua	
Portuguesa	 (CMLP)	 reúne	 os	 médicos	
dos	 Países	 de	 Língua	 Portuguesa	 com	
o	 objetivo	 trocar	 experiências,	 apoio	
mútuo	na	formação,	ensino,	 investigação	
científica	e	prática	clínica.	
José	 Luiz	Gomes	do	Amaral,	 em	 função	
das	 origens	 portuguesas,	 sempre	 teve	
interesse	pela	Medicina	de	Portugal.	 Em	
2005,	 Eleuses	 Paiva	 convidou	 o	 então	
bastonário	 da	 Ordem	 dos	 Médicos	 de	
Portugal,	 José	Germano	Rego	de	Souza,	
para	 falar	 aos	 diretores	 da	 AMB.	 Na	
oportunidade,	 o	 bastonário	 e	 Gomes	
do	 Amaral	 compartilharam	 um	 sonho	
acalentado	 há	 muito	 tempo,	 de	 reunir	
os	 médicos	 lusófonos	 em	 função	 das	
múltiplas	 convergências	 culturais	 e	
linguísticas.	Daí	surgiu	a	ideia	de	associar	
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uma	política	 comum	de	 cooperação	 no	
domínio	 científico	 e	 profissional,	 com	
ênfase	na	formação	médica.
Um	 ano	 depois,	 em	 janeiro	 de	 2006,	
a	 AMB	 e	 o	 CFM	 participaram	 do	 II	
Congresso	Internacional	de	Médicos	em	
Angola	e	do	1º	Congresso	Luso-Angolano	
de	 Cooperação	 Médico-Cirúrgica,	
realizados	em	Luanda.	Durante	o	evento,	
a	 CMLP	 teve	 seu	 estatuto	 finalizado.	
O	 primeiro	 presidente	 da	 Comunidade	
Médica	 da	 Língua	 Portuguesa	 foi	 Luís	
Leite,	 eleito	 no	 Congresso	 de	 Cabo	
Verde,	após,	Pedro	Nunes	no	Congresso	
em	 Portugal,	 Carlos	 Alberto	 Pinto	 de	
Sousa	no	Congresso	em	Angola,	e	 José	
Luiz	Gomes	do	Amaral	no	Congresso	em	
Moçambique.	
Além	 de	 participar	 efetivamente	 da	
criação	da	nova	 entidade	 internacional,	
a	 AMB	 colaborou	 na	 organização	 e	
participou	do	I	Congresso	da	CMLP,	que	
foi	 realizado	 de	 27	 a	 29	 de	 novembro	
de	2006,	na	cidade	da	Praia,	capital	de	
Cabo	 Verde	 (África).	 Participaram	 os	
presidentes	 da	 AMB,	 José	 Luiz	 Gomes	
do	Amaral,	e	do	CFM,	Edson	de	Oliveira	
Andrade,	 os	 bastonários	 da	Ordem	dos	
Médicos	de	Angola,	João	José	Bastos;	de	
Cabo	Verde,	Luís	de	Sousa	Nobre	Leite;	

Capítulo	V	•	Atuação	Internacional

e	 de	 Portugal,	 Pedro	 Nunes.	 O	 evento	
abordou	 o	 tema	 “Formação	 Médica:	
Desafio	do	Século	XXI“.	
O	II	Congresso	da	CMLP	ocorreu	na	Costa	
do	Sauípe,	Bahia,	de	27	a	30	de	setembro	
de	2007,	e	foi	promovido	pela	Associação	
Médica	Brasileira	e	a	Associação	Bahiana	
de	Medicina,	 tendo	 como	 tema	central	
“Medicina	 de	 Qualidade	 para	 Todos”.	
Participaram	da	Solenidade	de	Abertura	
os	 Presidentes	 da	 Associação	 Médica	
Mundial,	 Nachiappan	 Arumugan	
(Malásia),	 Pedro	 Nunes,	 da	 Ordem	 dos	
Médicos	 de	 Portugal,	 Luiz	 Leite	 de	
Cabo	 Verde,	 João	 Bastos	 de	 Angola,	
além	 de	 representantes	 do	 Ministério	
da	 Saúde,	 do	 Governo	 do	 Estado	 da	
Bahia	 e	 dos	 Presidentes	 da	 AMB	 e	 do	
CFM.	 O	 II	 Congresso	 da	 CMLP	 contou	
com	cerca	de	400	inscritos	e	um	grande	
destaque	foi	a	apresentação	do	curso	de	
Medicina	Baseada	em	Evidências,	pelos	
coordenadores	 do	 Programa	 Diretrizes	
AMB/CFM,	Moacyr	 Nobre	 e	Wanderley	
Bernardo,	transmitido	ao	vivo,	via	web,	
para	todos	os	países	participantes.	Nesse	
encontro	também	foi	ratificada	a	inclusão	
de	Moçambique	na	Comunidade	Médica	
de	Língua	Portuguesa.	
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O	III	Congresso	foi	realizado	em	Lisboa,	
de	 19	 a	 21	 de	 fevereiro	 de	 2009,	 em	
conjunto	com	o	XIV	Congresso	Nacional	
de	Medicina	e	o	V	Congresso	Nacional	do	
Médico	Interno,	no	Centro	de	Congressos	
de	Lisboa,	presididos	por	Isabel	Caixeiro.	
Da	 programação	 constaram	 temas	
de	 relevância	 como	 Medicina	 e	 o	
Desenvolvimento	 dos	 Povos:	 Objetivos	
do	 Milênio;	 Ética	 Médica:	 Desafios	 do	
Século	XXI;	 Políticas	 de	 Saúde:	O	Papel	
das	Associações	Médicas;	Especialidades	
Médicas,	dentre	outros.	
Durante	 o	 IV	Congresso	 da	CMLP,	 rea-
lizado	 entre	os	 dias	 25	 e	27	de	março,	
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Cerimônia de abertura do II Congresso da CMLP na Bahia
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Foro Iberoamericano de Entidades Médicas

na	 cidade	 de	 Maputo,	 Moçambique,	 o	

presidente	 da	 AMB,	 José	 Luiz	 Gomes	

do	 Amaral,	 é	 eleito	 e	 passa	 a	 ocupar	

também	 a	 presidência	 da	 CMLP,	 para	

gestão	 2010-2011.	 O	 tema	 central	 do	

congresso	foi	“Prática	Médica	e	os	Novos	

Desafios	do	Século	XXI”.

5. Foro Iberoamericano de 
Entidades Médicas – FIEM 

buscando	 comunicação,	 cooperação	 e	
consenso	sobre	ética	médica	e	competência	
profissional.	Dentre	as	principais	atividades	
do	Foro	estão	a	realização	de	uma	atividade	
científica	 anual	 no	 sentido	 de	 atingir	 os	
objetivos	da	entidade,	publicar	e	difundir	
comunicações	 e	 consensos,	 e	 coordenar	
ações	conjuntas.	
Representando	 a	 AMB,	 participaram	 do	
I	 Encontro	 do	 Foro	 Iberoamericano	 de	
Entidades	 Médicas,	 José	 Luiz	 Gomes	 do	
Amaral	 e	 Murillo	 Capella,	 realizado	 na	
Organização	Médica	Colegial	da	Espanha,	
em	Madri,	em	maio	de	2008.	O	II	Encontro,	
realizado	em	Toledo,	Espanha,	de	7	a	9	de	
maio	de	2009,	discutiu	temas	de	relevância	
como	 o	 impacto	 da	 crise	 econômica	
mundial	 sobre	 a	 saúde,	 as	mudanças	 na	
relação	médico-paciente,	novas	estratégias	
sobre	a	Declaração	de	Helsinque	e	 riscos	
do	 exercício	 da	 Medicina,	 dentre	 outros	
temas.	
Durante	os	dias	4	a	7	de	maio	de	2010,	
reuniram-se	na	cidade	de	Buenos	Aires,	
Argentina,	entidades	médicas	da	América	
Latina,	 do	 Caribe,	 de	 Portugal	 e	 da	
Espanha,	para	a	 realização	do	 III	 Fórum	
Iberoamericano	 de	 Entidades	 Médicas	
para	debaterem	temas	de	enfrentamento	
comuns	a	todos	os	médicos	das	regiões	
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Durante	 a	 realização	 do	 II	 Congresso	
da	 CMLP,	 realizado	 na	 Costa	 do	 Sauípe	
(BA),	no	período	de	27	a	30	de	setembro	
de	 2007,	 a	 CONFEMEL,	 o	 Conselho	 de	
Colégios	Médicos	da	Espanha	e	a	Ordem	
dos	Médicos	 de	 Portugal	 criaram	 o	 Foro	
Iberoamericano	 de	 Entidades	 Médicas	 -	
FIEM.	
Os	 objetivos	 do	 FIEM	 são	 criar	 um	 inter-
câmbio	 permanente	 entre	 os	 países	 la-
tinoamericanos	 e	 da	 península	 ibérica,	
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representadas.	 Como	 resultado	 desse	
encontro,	 publicou-se	 um	 documento	
que	 apresenta	 os	 resultados	 das	 dis-
cussões	 bem	 como	 norteia	 a	 agenda	
das	 entidades	 médicas	 para	 futuros	
compromissos.

6. Outras Atuações Interna-
cionais da AMB 
Representantes	 da	 Associação	 Médica	
Brasileira	têm	participado	de	reuniões	de	
associações	nacionais	e	de	diversos	países.	
Além	dos	encontros	WMA,	CONFEMEL,	
CMLP,	 FIEM	 e	 OMS,	 a	 AMB	 se	 fez	 re-
presentar	 em	 reuniões	 da	 Associação	
Médica	 Americana,	 da	 Associação	
Médica	 Alemã	 e	 da	 Associação	Médica	
Britânica.	O	presidente	da	AMB	na	gestão	
2005-2011	 representou	 a	 entidade	 em	
reuniões	 na	 Bolívia,	 Argentina,	 Peru,	
Costa	 Rica,	 Chile,	 Portugal,	 Angola,	
Cabo	 Verde,	 Moçambique,	 França,	
Taiwan,	Equador,	entre	outros.	
Representando	o	Brasil,	 José	 Luiz	Gomes	
do	 Amaral	 participou	 do	 seminário	 pro-
mo			vido	 pela	 WMA,	 sobre	 o	 futuro	 dos	
cuidados	 com	 a	 saúde	 e	 os	 recursos	
humanos	para	a	área.	O	evento	aconteceu	
em	Reykjavik,	na	Islândia,	nos	dias	8	e	9	de	
março	de	2009.	

Nos	 últimos	 anos,	 a	 AMB	 participa	
ativamente	 dos	 fóruns	 sobre	 meio	 am-
biente,	 representando	 o	 Brasil	 nos	 Con-
gressos	Médicos	de	Angola,	Moçambique	
e	 Cabo	 Verde.	 Em	 reunião	 realizada	 em	
Copenhagen,	 Dinamarca,	 no	 início	 de	
setembro,	 a	 Associação	 Médica	 Mundial	
definiu	 a	 questão	 ambiental	 como	 o	
maior	desafio	da	saúde	pública	no	século	
XXI.	O	entendimento	é	que	as	mudanças	
climáticas	e	a	poluição	atmosférica	 serão	
as	relevantes	ameaças	à	saúde	do	homem	
nos	próximos	anos.		A	Associação	Médica	
Brasileira	 esteve	 representada	 por	 Paulo	
Saldiva.
Em	outubro	de	2009,	a	Assembleia	Geral	
da	WMA	 aprovou	 a	 Declaração	 de	 Deli,	
política	 de	 recomendações,	 aprovada	
pela	 Associação	 Médica	 Mundial,	 sobre	
mudanças	 climáticas	 e	 seus	 impactos	
com	 a	 saúde	 humana.	O	 documento	 foi	
lançado	na	Conferência	dos	Doutores	do	
Ambiente,	que	aconteceu	no	auditório	da	
Associação	Paulista	de	Medicina,	em	28	de	
novembro.	
Haino	 Burmester	 representou	 a	 AMB	
na	 conferência	 “A	 crise	 financeira	
–	 implicações	 na	 saúde”,	 realizada	
em	 Riga,	 Letônia,	 nos	 dias	 10	 e	 11	
de	 setembro	 de	 2010.	 O	 evento	 foi	
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organizado	 pela	 WMA	 e,	 em	 sua	
apresentação,	o	médico	brasileiro	falou	
sobre	o	SUS.
A	 AMB	 esteve	 representada	 nos	 cursos	
de	 desastres	 promovidos	 em	 parceria	
com	 Associação	Médica	 Americana,	 em	
Chicago	 (EUA).	 Também	 participou	 da	

reunião	 da	 World Health Professions 
Alliance	(WHPA),	em	Genebra,	e	do	curso	
de	 liderança	 promovido	 pela	 escola	 de	
negócios	 Insead.	 Fizeram	 as	 aulas:	 José	
Luiz	 Gomes	 do	 Amaral,	 Miguel	 Jorge,	
Marcos	 Boulos,	 Luc	 Weckx,	 Leonardo	
Silva	e	Luiz	Fernando	Falcão.




