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Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretora de Comunicações

LutA integrada

Nesta edição, destaca-se a luta integrada das entidades médicas nacio-
nais contra as medidas governamentais que agridem de forma vergo-
nhosa o Sistema Único de Saúde, criado após o histórico Movimento 
da Reforma Sanitária, a VIII Conferência Nacional de Saúde e a Cons-
tituição Brasileira de 1988, que garantiu a saúde integral e a criação 
do SUS e do Controle Social – pelas Leis n. 8080 e 8042/90, que es-
tabeleceram conceitos, princípios e diretrizes. Os vetos da Presiden-
te, aprovados pelo Congresso, de artigos significativos da Lei do Ato 
Médico e a MP 621, que cria o “Programa Mais Médicos” – em im-
plantação acelerada, apesar dos veementes protestos – revelam a in-
capacidade do governo de dialogar com as entidades médicas, que, há 
muito, tentam contribuir com propostas e parcerias para tirar a Saú-
de do caos. Como afirma o Presidente da AMB, Florentino Cardoso, 

“o caos da saúde pública está sendo imputado aos médicos brasileiros 
e não podemos aceitar isto”.

A contundente entrevista da médica Juliana Mynssen, sobre sua 
vivência na rede SUS lidando com o sofrimento humano, retrata o 
sentimento de impotência para cumprir princípios fundamentais do 
Código de Ética Médica, por causa da precariedade total dos servi-
ços, que deixam pacientes em condições desumanas, ampliando seus 
sofrimentos. O Deputado Federal Luiz Henrique Mandetta, médico 
e grande aliado das entidades médicas, deixa bem clara a situação vi-
vida pela medicina brasileira: analisando o Programa Mais Médicos, 
compara a OPAS a “navios negreiros” e o ministro da Saúde a um “se-
nhor de escravos”. O depoimento da médica equatoriana Edith Pikler, 
que exerce a medicina no Brasil após atender às exigências, capacitan-
do-se para o exercício profissional no país, afirma: “está tudo errado”, 
defendendo a submissão dos novos médicos ao Revalida.

Ressaltam-se ações dos Conselhos e Comissões, atuações no Con-
gresso, manifestações de rua, ações judiciais contra as medidas gover-
namentais e apoios de associações internacionais – como a WMA, que 
realiza assembleia no Ceará para discutir temas relevantes e atuais.  
Reuniões das Sociedades de Especialidade, da Diretoria Plena e do 
Conselho Deliberativo – esta última em Recife – tiveram como as-
sunto predominante as ações e estratégias possíveis contra o Progra-
ma Mais Médicos. Nesta edição, há também matérias sobre o caos 
dos serviços de saúde brasileiros, o exemplo malsucedido na Vene-
zuela, a realização do Censo Médico da AMB e o Projeto de Iniciativa 
Popular, que arrecadou quase três milhões de assinaturas, além de in-
formações sobre as diversas Sociedades de Especialidade e Federadas.

Para reflexão: “Não chores meu filho/ Não chores, que a vida/ É 
luta renhida:/ Viver é lutar/ A vida é combate/ que os fracos abate/ 
Que os fortes, os bravos/ Só podem exaltar!” (Gonçalves Dias).
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É com imenso prazer que nos dirigimos a todos 
os médicos brasileiros, para lhes transmitir nossa 
gratidão pelo trabalho, pela dedicação, pela luta, 
pela força e pelo compromisso em fazer do Bra-
sil um dos países de melhor medicina no mundo. 
Essa é uma grande vitória, creditada a nós e que 
nos impele a continuar essa cruzada, cujo objeti-
vo é sempre fazer o melhor, e cada vez mais, por 
quem nos é mais importante – nossos queridos 
pacientes.

O tempo passa. Vislumbremos o futuro. Go-
vernos passam, alguns não sobrevivem a uma ge-
ração. Busquemos disseminar a necessidade da 
boa formação médica, da educação médica con-
tinuada, da busca de fortes evidências científicas 
para pautar nosso trabalho e formar mais e me-
lhores médicos que cuidarão do nosso povo. Con-
tinuemos a bradar aos quatro ventos a vontade de 
produzir mais sob adequadas condições de traba-
lho, com infraestrutura e remuneração dignas. Fa-
lemos ainda mais do caos das grandes emergên-
cias públicas do nosso país, indignando-nos junto 
aos nossos pacientes. Busquemos melhorias, co-
muniquemo-nos com verdades, sem jamais sub-
jugar nossa força, nossa voz.

Há tempestade, há bonança. Fala-se que uma 
segue-se à outra. Que a tempestade passe logo e 
que nossa população não sofra tanto. Já fomos às 
ruas pedindo segurança, educação, saúde e hos-
pitais padrão FIFA. Querem nos enganar com pa-
liativos, que verdadeiramente não resolvem o cer-
ne do problema. Temos várias cidades brasileiras 
com número de médicos/habitante superior ao 
de países europeus e dos Estados Unidos, porém 

a saúde pública é sofrível, com pacientes avolu-
mando-se em emergências e morrendo (mor-
tes evitáveis). Outros peregrinam em longas fi-
las para exames, consultas e cirurgias. Quantos 
foram atendidos por médicos e esperam realizar 
exames laboratoriais e cirurgias (por 4 ou 5 anos)? 
Já mostramos que temos médicos suficientes para 
operar os pacientes em filas na ortopedia, mas elas  
continuam a crescer pelo descaso do governo, que 
não financia suficientemente o SUS, que faz po-
liticagem na gestão e não ataca como deve a cor-
rupção, que dizima nosso país.

Vamos nos unir ainda mais, conversar mais e 
mais com nossos pacientes e dizer-lhes a real si-
tuação do SUS, opinando e identificando casos 
e soluções. Somos um batalhão de mais de 500 
mil pessoas (400 mil médicos e 110 mil estudan-
tes de medicina), com credibilidade e disposição, 
que diariamente cuida do bem maior das pessoas,  
a saúde. Imaginemos a força que teremos se cada 
um de nós, em um ano, mostrar a atual situação a 
100 pessoas que confiam em nós. Teremos neste 
ano o universo de 50 milhões de pessoas. Somos 
fortes e podemos mudar os desatinos dessa polí-
tica perversa que assola nosso Brasil.

Contem conosco e vamos comemorar o muito 
que fizemos e podemos realizar. Outubro é o mês 
do médico. Façamos nosso trabalho sempre com 
ética, qualidade e transparência. “A verdade é filha 
do tempo, não da autoridade”, disse Galileu Galilei.

Feliz Dia do Médico!

VISLuMBREMoS o futuro

Florentino Cardoso
Presidente da Associação Médica Brasileira

Florentino Cardoso
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Juliana MynSSEn
Após as medidas tomadas pelo governo envolvendo o setor de saúde, médicos de todas as partes do país revoltaram- 

-se. Muitos posicionaram-se firmemente, mas a cirurgiã-geral carioca Juliana Mynssen tornou-se uma referência na luta 
médica ao ter diversos de seus artigos intensamente replicados nas redes sociais. Mynssen tem 30 anos e mora no Rio de 
Janeiro. Graduou-se pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, fez os dois primeiros anos de residência 
em Cirurgia Geral no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da UFF, e os dois últimos e a preceptoria em 
Cirurgia Geral Avançada no Hospital das Clínicas da USP. Mynssen concedeu a seguinte entrevista ao Jamb.

Você acredita na sensibilização 
da sociedade por meio de 
mobilizações virtuais, tomando como 
exemplo a repercussão que seus 
depoimentos vêm alcançando?
Juliana – Acredito. As manifestações 
que aconteceram nesses últimos meses 
por todo o país são o maior exemplo 
disso. A internet foi o grande agregador 
de todos os que sentiam em comum 
a indignação e a insatisfação com 
os atuais políticos e suas falhas.

Um de seus artigos, “O dia em que 
Dilma cuspiu no rosto de 370.000 
médicos brasileiros”, teve mais 
de 100 mil compartilhamentos. 
Imaginava tal repercussão?
Juliana –Não imaginava! Foi uma grande 
surpresa e até um susto! Algumas pessoas 
e amigos da área da Saúde já me seguiam 
no Facebook e compartilhavam alguns 
textos, mas nada com essa proporção.

Além do paciente sem maca citado 
no artigo, o que mais a faz chorar no 
exercício da medicina no Brasil?
Juliana – Ah, já chorei algumas 
vezes. Mas, apesar das dificuldades de 
infraestrutura que todos passam em 
algum momento da carreira, sem dúvida, 
perder um paciente é o que dói mais.

Quando começou a militar pela 
melhoria dos serviços de saúde?
Juliana – Eu não “milito”. Só expressei 
minha insatisfação com a política para 
a Saúde do atual governo no meu perfil 
pessoal de uma mídia social. Na minha 

opinião, [a proposta de Dilma] foi uma medida 
populista, que garante votos, mas não resolve 
os problemas reais da Saúde no nosso país.
 
O que a motivou a entrar na medicina?
Juliana – Meus pais são pediatras. Sempre 
me incentivaram e me deram apoio.

No artigo, a senhora se declarou 
uma “preceptora bruxa”. Qual é a 
sua visão a respeito da qualidade 
do ensino nos programas de 
residência médica atualmente?
Juliana – Os programas de residência 
médica no país são heterogêneos. Muitos 
são de excelente qualidade e têm até padrão 
internacional. Outros, na minha opinião, não 
deveriam existir. O médico-residente não 
deve ser tratado como mão de obra barata. Ele 
ainda é um médico em formação. Para que se 
torne um bom profissional, é necessário que 
ele receba supervisão e orientação precisas 
em condutas técnicas e clínicas; programas 
de educação médica continuados; e estímulos 
e subsídios para publicação de trabalhos e 
pesquisas. A última etapa da sua formação 
consiste em ter alguém para ensiná-lo o 
correto. Quando o residente cria um conceito 
errôneo, corrigi-lo é um caminho dif ícil. 
Exige-se o compromisso de quem ensina um 
médico em formação para que ele receba não 
só o ensino técnico, mas aprenda também 
a ética, a postura e as ideias médicas. Além 
disso, alguns hospitais não têm estrutura nem 
tecnologia de equipamentos, instrumentais, 
aparelhos de imagem ou próteses utilizados 
em procedimentos básicos e exigidos pelas 
sociedades médicas para formar um médico 
especialista. Isso não deveria acontecer. ■
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luiZ HenriQue MAnDEttA
Luiz Henrique Mandetta formou-se em medicina em 1989 pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro/RJ  
e, dois anos depois, concluiu a pós-graduação em Ortopedia pela Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS), onde também foi professor do curso de pós-graduação. Assumiu a presidência da Unimed 
em 2001 e, em 2005, foi empossado secretário municipal de Saúde Pública da Prefeitura de Campo Grande. 
Hoje deputado federal pelo DEM-MS, eleito em 2010, concedeu a seguinte entrevista ao Jamb.

Qual a sua avaliação do acordo entre Brasil e 
Cuba para a importação de médicos? 
Ele nada diz sobre a forma de remuneração dos 
cubanos, a não ser que a Organização Panamericana 
de Saúde (OPAS) cobrará 5% do valor inicial 
de R$ 510 milhões pela intermediação... 
Luiz Henrique – Esse acordo é pornográfico. A OPAS serve 
como um navio negreiro e o ministro da Saúde, como o 
senhor dos escravos. É impensável, em pleno século XXI, 
termos que discutir uma manobra tão baixa, tão medíocre, 
tão cruel com seres humanos. O Brasil jamais será um país 
de primeiro mundo tratando seus trabalhadores de maneira 
tão desumana. Ficaremos sempre com a impressão de 
que a OPAS nada mais fez do que se passar por um elo de 
corrupção para que este nosso governo corrompa outros. É 
lamentável que uma entidade que já teve um papel importante 
se preste hoje a um trabalho tão mesquinho e tão pequeno.      

O senhor entende que os cubanos também 
são vítimas nesse processo?
Luiz Henrique – Sim, os trabalhadores de Cuba são tão 
vítimas quanto nós – acho que da mesma forma que os que 
foram explorados pela escravidão no Brasil, quando os navios 
negreiros passavam pela África, negociavam e pagavam pelos 
escravos nas tribos africanas e depois lotavam os porões 
dos navios. Quando chegavam ao cais do Valongo, no Rio 
de Janeiro, os mercadores vendiam essas pessoas. Ao que se 
assiste hoje é o Brasil negociar com um Estado o trabalho de 
pessoas, retendo documentos, retendo famílias e utilizando-

-se da OPAS como um navio negreiro do século XXI para 
trazer trabalhadores que não gozam dos seus plenos direitos 
individuais de liberdade, livre expressão, ir e vir, receber 
seus salários integralmente e conviver com suas famílias. 

Qual seria a solução para evitar essa importação? Uma 
carreira de Estado, como propõem as entidades médicas? 
Luiz Henrique – A solução passa, primeiro, por definir que a 
União é responsável. Ela não pode se esconder atrás dos altos 
palácios de Brasília, de maquiagem de números, de ministros 
e políticos que não querem nada além de se candidatar a 
cargos eletivos em outros Estados. Ela não pode achar que 

Saúde é uma questão menor. A partir daí, o primeiro passo é 
reservar 10% das receitas brutas da União para a Saúde. Isso 
seria o piso mínimo. Daí em diante, teríamos de ter recursos 
provenientes do pré-sal e de outras cargas como adicionais a 
esses 10%. O segundo passo é reorganizar a força de trabalho. 
Isso passa, sim, por uma carreira médica de Estado, para que 
a pessoa possa, ao fazer um concurso público federal, ir para as 
cidades pequenas imune às oscilações de humor de prefeitos 
e aos calotes que eles sistematicamente dão nos médicos. 
Em paralelo a isso, deve-se fazer o enfrentamento e a 
aprovação do piso dos agentes comunitários de saúde e 
da enfermagem – ou das 30 horas da enfermagem –, a 
inserção do profissional de educação f ísica – porque o 
esporte é, sim, saúde – e, finalmente, há que se fazer o 
reconhecimento da força de trabalho dentro do SUS e 
remunerá-la dignamente. A PEC 454 é um primeiro 
passo para resgatar, via legislativo, o caminho que as 
ruas já nos pediram: que se fixe o médico através de um 
concurso público que seja digno desse profissional.

O que achou da decisão do Congresso de referendar 
os vetos da presidente Dilma à Lei do Ato Médico?
Luiz Henrique – Não foi surpresa. O governo, através do 
voto secreto, trabalhou contra o Ato Médico da mesma 
maneira que trabalhou contra a revisão do Fundo de 
Participação dos Estados. Ele utilizou-se dos velhos 
instrumentos de barganha que diminuem o Congresso 
Nacional, mas que infelizmente ainda dão resultado, como 
nesse caso da lastimável posição do governo no Congresso 
Nacional, numa lei que tinha sido referendada por todas 
as outras categorias. Eles promoveram uma divisão 
artificial do setor da Saúde, capitalizaram politicamente, 
envolveram a discussão pequena em um tema muito 
maior. Fica de legado para as próximas gerações que 
governos que falam uma coisa no palanque e fazem 
outra à luz do dia não são confiáveis e são marcados pela 
mentira e pelo que há de pior na vida pública. Que sirva 
de exemplo para as futuras gerações, para que aprendam 
a separar o joio do trigo e deixem de ser presas tão fáceis 
dos manipuladores dos movimentos estudantis, dos 
movimentos populares e dos movimentos sociais. ■
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CientífiCo deBate 
AçõES Do GoVERno

Conselho Científico

A 
reunião do Conselho Científi-
co da Associação Médica Bra-
sileira (AMB) aconteceu no dia 
15 de agosto, com a presença 
de representantes de Socieda-

des de Especialidade e de filiadas regionais da 
entidade. Na abertura, o presidente Florenti-
no Cardoso ressaltou a coerência da postu-
ra da AMB em relação à mobilização das en-
tidades médicas nacionais contra as recentes 
ações do governo federal no setor de Saúde, 
como os vetos do projeto de Lei do Ato Mé-
dico (na pág. 22) e a Medida Provisória 621, 
que instituiu o Programa Mais Médicos. 

“Em nenhum momento alguém da nos-
sa diretoria foi conversar com qualquer pes-
soa do governo. Mesmo porque a percepção 
que temos é de que o governo não quer ne-
gociar. Tem imposto suas posições”, afirmou 
Cardoso.

 

Suspensão de Revistas Científicas
O diretor científico da AMB, Edmund Bara-
cat, informou aos presentes sobre o resultado 
da reunião entre editores de revistas científi-
cas, quando se discutiu a suspensão de quatro 
revistas de medicina sob a alegação da prá-
tica de citation stacking – citações cruzadas 
entre um grupo de publicações para promo-
ver o aumento intencional do fator de impac-
to (veja quadro na página ao lado). 

“Os editores decidiram enviar um comu-
nicado oficial [para a Capes], porque a avalia-
ção da pós-graduação começa em breve e es-
sas revistas não vão ser consideradas”, disse.

 
 Código de Conduta Interfarma
A diretora da Interfarma, Maria José Delga-
do, foi convidada para comentar a Revisão 
2012 do Código de Conduta Interfarma, assi-
nado pela AMB, pelo CFM e pela Sociedade  
de Cardiologia. O material, dividido em qua-
tro seções, orienta o setor farmacêutico em 
relação a regras gerais, normas para medica-
mentos com e sem prescrição e orientações 
para resolução de conflitos. 

“Estamos empenhados para que isso pos-
sa ser um divisor de águas e um momento 
de modificação dessa relação; para instituir 
as boas práticas na relação da indústria com 
os profissionais médicos”, declarou ela.

 
Livro “Medicamentos 
Biológicos na Prática Médica”
Durante o encontro também aconteceu o 
lançamento do livro “Medicamentos Bioló-
gicos na Prática Médica”, publicação orga-
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nizada pela AMB em parceria com a Inter-
farma que contou com a colaboração de 46 
estudiosos de diversas áreas da medicina e 
teve a coordenação de Valdair Pinto, consul-
tor em Medicina Farmacêutica (mais deta-
lhes na pág. 31). Além da edição em papel, a 
AMB também disponibilizou a versão on-li-
ne na plataforma de Educação Médica Con-
tinuada da AMB. 

 
Comissão de Prevenção 
e Combate à Obesidade
O coordenador do grupo, Rogério Toledo, 
apresentou o site da comissão, Obesidade no 
Brasil (www.obesidadenobrasil.com.br), so-
licitando aos representantes de sociedades 
que adotassem a logomarca em seus respec-
tivos sites. Toledo destacou a importância do 
combate à doença de maneira integrada en-
tre as diversas especialidades: “dentro da gas-
troenterologia, o problema [da obesidade] 
está na ação de seus órgãos anexos; na hepa-
tologia, o mal é a esteatose hepática; dentro 
da ginecologia e obstetrícia, há 30% a mais 
de chance de desenvolvimento de câncer de 
mama ou no endométrio; na urologia, da im-
potência; na dermatologia, da dermatite se-
borreica”, argumentou, elencando alguns 
exemplos. ■

Editores discutem suspensão de revistas científicas  
Na tarde de 15 de agosto, editores de publicações cien-
tíficas de medicina estiveram reunidos na Associação 
Médica Brasileira para discutir a suspensão de quatro 
revistas sob a alegação da prática de citation stacking – 
citações cruzadas entre um grupo de publicações para 
promover o aumento intencional do fator de impacto. 
A suspensão imposta pela Thomson Reuters, respon-
sável pela divulgação desses dados, implica a não pu-
blicação do fator de impacto de seis revistas brasileiras 
(quatro delas são da área médica) e de outras 60 de ou-
tros países durante um ano.

Bruno Caramelli, editor da Revista da Associação 
Médica, demonstrou preocupação de que a repercus-
são da suspensão pela Thomsom Reuters tenha sido 
muito maior no Brasil do que em âmbito internacio-
nal. “Houve uma punição muito grande, que foi a re-
tirada [das revistas] do sistema Webqualis por tempo 
indeterminado, incluindo os anos anteriores à suspen-
são, 2010 e 2011, sem dar oportunidade às revistas de 
apresentarem o seu lado da história.” Caramelli adian-
tou que o grupo de editores pretende encaminhar um 
documento à direção da Capes para que haja uma re-
consideração da decisão do órgão, que já tem prejudi-
cado as publicações. “Estamos detectando uma queda 
na submissão e um aumento nos artigos já aprovados 
que o autor pede para retirar porque não vão estar no 
Webqualis, e, portanto, não entrarão para a avaliação 
da pós-graduação. Esse tipo de punição é muito maior 
e injustificável do que a da própria Thomson Reuters, 
uma vez que pune periódicos que há décadas são ór-
gãos de divulgação da ciência brasileira e também os 
autores que neles publicam”, diz. ■
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Rogério Toledo: 
combate à 
obesidade

Maria José Delgado: 
Código de Conduta 
Interfarma
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Reunido no dia 13 de setembro, na sede da Asso-
ciação Médica de Pernambuco (AMPE), em Re-
cife, o Conselho Deliberativo da AMB discutiu, 

entre outros assuntos, o atual momento político vi-
vido pela classe médica brasileira, com a implanta-
ção do Programa Mais Médicos pelo governo federal.

 O evento reuniu presidentes de Federadas,  
Sociedades de Especialidade e lideranças locais. 
Além do Mais Médicos, tema que dominou a maior 
parte das discussões, também fez parte da pauta o 

DELIBERAtIVo reunido eM PernaMBuCo

Conselho Deliberativo

censo médico, pesquisa que está sendo realizada 
pela AMB em parceria com a Ernest & Young e que 
visa a traçar o real perfil do médico brasileiro (pode 
ser acessada pelo site da AMB em www.amb.org.br).

“Pedimos a participação de todos os médicos 
pela importância que o resultado desse projeto terá 
para a classe médica. Ao final, vamos disponibilizar 
os resultados a todos, pois a boa informação deve ser 
disseminada”, disse Florentino Cardoso, presidente 
da AMB.

Outro tema apresentado pela diretoria foi o 
“Projeto Brasília”, que estabeleceu que a AMB deve-
rá estar mais presente na capital federal. A partir de 
agora, uma das reuniões mensais da diretoria execu-
tiva será realizada na sede da Associação Médica de 
Brasília. Florentino Cardoso também falou sobre a 
reunião da WMA, que acontecerá em Fortaleza de 
16 a 19 de outubro, tendo a AMB como anfitriã, e so-
bre o programa Univadis, parceria que visa a ofere-
cer educação médica continuada gratuita a todos os 
médicos brasileiros.

“Foi necessário um ano de negociação para con-
seguirmos trazer esse projeto para o Brasil. Encon-
tra-se à disposição de todos e pedimos que todas as 
Federadas e Sociedades de Especialidade divulguem 
aos seus associados, pois esse é um projeto de edu-
cação médica de excelente qualidade voltado a to-
dos os que exercem a medicina”, resumiu Cardoso. 
Por fim, foi debatido o atual momento político e suas 
consequências para a classe médica brasileira, com 
o lançamento do Programa Mais Médicos e os vetos 
da presidente Dilma ao projeto do Ato Médico. O di-
retor José Bonamigo fez uma apresentação detalhan-
do propostas que visam a conscientizar a população 
e orientar a classe médica.

“Foi uma reunião proveitosa, num momento bas-
tante oportuno para realinharmos ideias e estra-
tégias nesta nossa luta em defesa dos médicos e da 
oferta de saúde de qualidade para a população”, resu-
miu Cardoso.

Na noite anterior (12), houve reunião, também 
na sede da AMPE,  entre a AMB e as Sociedades de 
Especialidade de Pernambuco para discutir o pano-
rama atual da medicina brasileira e a relação da AMB 
com suas Federadas. O encontro reuniu 20 presiden-
tes e representantes das especialidades. ■

Encontro com as 
Especialidades

Reunião do Conselho 
Deliberativo
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Com o objetivo de debater o atual quadro da Saúde 
nacional e a atividade médica em seu contexto, a 
Associação Médica Brasileira reuniu, no dia 31 de 

julho, membros de sua Diretoria Plena, representantes 
e presidentes de Sociedades de Especialidade e de asso-
ciações médicas estaduais.

O tema dominante do encontro foi o Programa 
Mais Médicos, lançado pelo governo federal por meio 
da Medida Provisória 621/13. Foram apresentadas su-
gestões e discutidas estratégias para contestar o plano 
governamental.

“Precisamos estar unidos neste momento no sen-
tido de combater as agressivas ações do governo, que 
trabalha no sentido de colocar a população contra os 
médicos. Vamos mostrar que não é com a caneta, e 
sim com ações, que se resolvem os problemas da Saú-
de deste país”, disse o presidente da AMB, Florentino 
Cardoso, na abertura da reunião.

O Secretário-geral da AMB, Aldemir Soares, infor-
mou sobre a criação de um Comitê de Mobilização, in-
tegrado pelas entidades médicas nacionais – AMB, Con-
selho Federal de Medicina (CFM), Federação Nacional 
dos Médicos (Fenam) e Associação Nacional dos Mé-
dicos Residentes (ANMR). “Preparamos uma série de 
orientações dirigidas aos médicos e também à popula-
ção, no sentido de esclarecer pontos importantes deste 
programa”, disse Soares, que, ao lado de José Bonamigo e 
Diogo Sampaio, representa a AMB no Comitê.

O advogado da AMB, Carlos Michaelis, expli-
cou em detalhes as diversas ações impetradas na Justi-
ça pelas entidades médicas nacionais contra o programa: 

AMB DEBAtE PRoGRAMA 
MAIS MéDICoS 
CoM federadas e 
esPeCialidades

Saúde Pública
duas por parte da AMB, uma pelo CFM e outra pela Fe-
nam, além da apresentada pelo deputado Jair Bolsonaro.

“Qualquer leigo percebe inconsistências e ilegalida-
des nessa Medida Provisória”, acrescentou o 1º Tesou-
reiro, José Bonamigo.

Em visita à AMB, Serra e Barjas Negri questionam o 
Programa Mais Médicos e a gestão pública da saúde
No mesmo dia, em visita à AMB, o ex-governador de 
São Paulo, ex-prefeito da capital paulista e ex-minis-
tro da Saúde José Serra, juntamente com o também 
ex-ministro da Saúde Barjas Negri, foi recebido pelo 
presidente Florentino Cardoso. Eles vieram solidari-
zar-se com a posição da AMB frente à MP 621/2013. 
Serra comentou sua insatisfação com o Programa 
Mais Médicos, lançado pelo governo federal por 
meio da Medida Provisória 621, e afirmou que se tra-
ta de uma manobra midiática e absurda satanizar os 
médicos e colocá-los como responsáveis pelos pro-
blemas de saúde no Brasil. “Não é que falta médico. É 
um problema de estrutura no país”, disse Serra. 

Florentino Cardoso comentou esse momento 
de confronto entre governo e médicos: “a culpa do 
caos na saúde pública está sendo imputada aos mé-
dicos brasileiros e não podemos aceitar isso”. A solu-
ção defendida pela AMB para melhorar a distribuição 
de médicos no Brasil é a criação de uma carreira pú-
blica federal para o médico da atenção básica no SUS. 
As universidades federais também podem contribuir 
muito com a interiorização da medicina.

Na ocasião, Serra também assinou uma propos-
ta de projeto de lei de iniciativa popular apresentada 
pela AMB e várias outras entidades, que estabelece a 
vinculação da despesa federal em Saúde para 10% da 
receita corrente bruta (na pág. 20). Ressaltou que “o 
importante é que aumenta o volume de recursos, pois 
hoje o governo federal cobre apenas 44% das despe-
sas de saúde, enquanto estados e municípios cobrem 
56%”, disse. “Não é possível que o setor de Saúde seja 
objeto de troca-troca político para obtenção de bene-
f ícios de poder”, finalizou o ex-governador. ■
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Federadas e Especialidades 
reuniram-se na sede da AMB

Serra e Barjas Negri: 
visita à AMB
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SAúDE inefiCiente

A
s recentes medidas do governo na 
área da Saúde – vetos ao projeto de 
lei do Ato Médico e a edição da Me-
dida Provisória 621, que institui o 
Programa Mais Médicos – realinha- 

ram as entidades médicas nacionais (AMB, 
CFM, Fenam e Associação Nacional dos Mé-
dicos Residentes) em um discurso único em 
defesa da categoria e também da oferta da as-
sistência de qualidade à população. 

A mobilização das entidades contra as 
ações do governo teve início logo após o 
anúncio das medidas. O CFM foi a primei-
ra entidade a questionar na Justiça, no dia 
22 de julho, a MP 621. O mesmo caminho 
foi seguido pela AMB, que protocolou duas 
ações, uma em 23 de julho e outra em 29 de 
julho, na Justiça Federal do Distrito Federal, 
solicitando mandado de segurança contra 
a MP; e pela Fenam, que também acionou 
a Justiça contestando pontos do Programa 
Mais Médicos.

Em meados de julho, foi criado um Comitê 
Nacional de Mobilização, integrado por mem-
bros das entidades nacionais, que ficou respon-

Ações governamentais na área da Saúde, como o veto à Lei do Ato Médico e a importação 
de médicos formados fora do Brasil sem validação de diploma, abrem brecha para a 
oferta de saúde sem a qualidade defendida pelas entidades médicas nacionais.

sável por definir os rumos do movimento. Sob 
orientação desse Comitê, dia a dia foram re-
futadas, por meio de cartas de esclarecimen-
to, todas as ações do governo. Material didático, 
contestando os argumentos do Palácio do Pla-
nalto, foi produzido e distribuído à população 
e aos médicos, assim como a impressão do Jor-
nal Mobilização, edição conjunta dos veículos 
de comunicação da AMB (Jamb), do CFM (Me-
dicina), da Fenam (Trabalho Médico) e da As-
sociação Nacional dos Médicos Residentes. O 
jornal teve tiragem de 400 mil exemplares e foi 
encaminhado a todos os médicos do país, apre-
sentando os pontos principais da luta da classe 
contra os vetos ao Ato Médico e à MP 621.

Os vetos da presidente Dilma à Lei do Ato 
Médico, referendados pelo Congresso Nacio-
nal na noite de 20 de agosto (mais detalhes na 
página 22), levaram a categoria a uma mobili-
zação nunca antes vista no Congresso Nacio-
nal. Aconteceu em Brasília, de 8 a 10 de agosto, 
quando foi realizada uma edição extraordiná-
ria do Encontro Nacional das Entidades Médi-
cas (Enem). 

No primeiro dia, os médicos presentes vi-
sitaram parlamentares de seus respectivos 
estados a fim de esclarecê-los sobre os ris-
cos à população no caso da manutenção dos 
vetos à Lei do Ato Médico e sobre o porquê 
de as entidades médicas serem contrárias à 
MP 621. À tarde, no auditório Nereu Ramos, 
no Senado Federal, ocorreu um ato público 
com a presença de deputados e senadores de 
vários partidos, que tiveram oportunidade 
de se manifestar sobre ambos os temas. Na 
ocasião, lideranças representativas das en-
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tidades médicas, estudantes de medicina e 
médicos residentes também entregaram do-
cumentação aos parlamentares com as justi-
ficativas contrárias à MP e aos vetos do Ato 
Médico. O evento foi encerrado com uma 
passeata pelas ruas em direção ao Palácio da 
Alvorada, onde foi realizada uma manifesta-
ção pacífica contra as decisões do governo.

Nos dias subsequentes, os médicos se reu-
niram na sede da Associação Médica de Bra-
sília, onde debateram estratégias para contes-
tar as ações do governo. Ao final do evento, 
foram elencadas mais 60 propostas e foi dis-
tribuído um manifesto com esclarecimentos 
ao Congresso Nacional e à sociedade sobre os 
efeitos das medidas governamentais na área 
da Saúde, resultando em prejuízos à medicina 
brasileira e à assistência de qualidade.

Médicos formados no exterior
Após as críticas ao anúncio de que importaria 
6.000 médicos cubanos para o Programa Mais 
Médicos, o governo decidiu desistir da inten-
ção, informando que traria apenas médicos 
europeus. Em agosto, no entanto, mudou de 
ideia novamente, anunciando a chegada dos 
primeiros 400 médicos de um total de 4.000 
cubanos. A decisão provocou imediata reação 
das entidades médicas nacionais. O CFM, por 
sua vez, anunciou que os médicos gestores na 
função de supervisão de ensino vinculados ao 
programa assumem o risco da corresponsabi-
lidade ético-profissional, civil e criminal em 
caso de denúncias envolvendo estrangeiros 
sem diplomas revalidados. O alerta foi apro-
vado em reunião de diretores do Conselho Fe-
deral de Medicina e dos 27 CRM em 13 de 
agosto. De acordo com as entidades, é impor-
tante ressaltar junto à sociedade que os médi-
cos nessas funções podem ser alvo de proces-
sos se houver irregularidades em atendimento 
ou danos a pacientes.

“A população que se sentir prejudicada pode 
encaminhar suas denúncias aos CRM dos Es-

tados onde tiver sido realizado o atendimento 
para que as providências sejam tomadas”, afir-
ma o documento.

AMB  
Além da ação contra o ministro Alexandre Pa-
dilha por improbidade administrativa, pedindo 
explicações sobre o motivo de R$ 17 bilhões do 
orçamento da Saúde não terem sido investidos 
no setor, a AMB também questionou na Justiça 
a MP 621, que criou o Programa Mais Médicos. 
Foram três ações com o mesmo objetivo: a pri-
meira, no Supremo Tribunal Federal (STF), em  
23 de julho, pediu um mandado de segurança. 
Dois dias depois, na Justiça Federal do Distri-
to Federal (1ª Região), a AMB protocolou Ação 
Civil Pública com pedido de liminar e, em 23 
de agosto, também no STF, ajuizou Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade.  

“A segmentação das ações visa a discutir a 
questão em várias esferas judiciais (da primeira 
à última), além de conferir à AMB a chance de 
garantir segurança jurídica eficiente aos direi-
tos da população e da classe médica”, diz Carlos 
Michaelis Jr., advogado da entidade. ■

Enem reuniu lideranças 
médicas nacionais

Ato público no 
Senado Federal reuniu 
parlamentares
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o Programa Mais Médicos, lançado pelo governo 
federal, não teve repercussão negativa apenas no 
Brasil. Entidades internacionais também o criti-

caram, principalmente em relação à forma como está 
sendo implementado.

A primeira entidade a se manifestar foi a Confe-
deração Médica Latinoamericana e do Caribe (Confe-
mel), cujos representantes se reuniram nos dias 29 e 30 
de agosto, em Assunção, no Paraguai. O posicionamen-
to da entidade foi apresentado em documento assinado 
por representantes de Brasil, Bolívia, Argentina, Chile, 
Costa Rica, Venezuela, Panamá, Peru, Paraguai e Uru-
guai. No documento, a Confemel orienta que “se denun-
cie à sociedade qualquer tentativa de prestação de as-
sistência à saúde de caráter duvidoso e discriminatório 
com a população mais carente, como a utilização de pro-
fissionais com diplomas não revalidados”. Também pede 
que “se proceda denúncia aos organismos internacionais 
de exploração política da assistência à saúde; e denún-
cia internacional de violação de direitos trabalhistas e do 
uso de mão de obra nesta situação”.

Depois da Confemel, foi a vez da Associação Mé-
dica Mundial (WMA) distribuir nota, no dia 6 de agos-
to, demonstrando sua preocupação com o programa. 
Segundo a nota, “o governo brasileiro está contratan-
do milhares de cubanos da área de Saúde, rotulados de 
‘médicos’, para fornecerem serviços em regiões carentes 

do país. O governo afirma que está preenchendo os lu-
gares para onde nenhum médico brasileiro iria. Os pri-
meiros relatos, contudo, indicam que os médicos bra-
sileiros estão sendo substituídos por trabalhadores de 
Saúde mais baratos: os cubanos”.

Na nota, a WMA destaca que a situação, no entan-
to, é ainda pior. “Apesar da exigência na legislação bra-
sileira, os integrantes do Mais Médicos não precisam 
comprovar seus conhecimentos como médicos ou a 
proficiência no português. Além disso, não estão rece-
bendo um salário, e sim apenas uma bolsa, o que con-
tradiz os direitos e leis trabalhistas do Brasil. No caso 
dos profissionais de saúde cubanos, o governo brasilei-
ro está pagando para o governo de Cuba por seus ser-
viços, e é ele que definirá qual parcela desse dinheiro 
será paga aos trabalhadores. Na imprensa internacio-
nal, isso já está sendo chamado de escravidão moderna”, 
destaca o presidente da entidade, Mukesh Haikerwal. 

 “O que o governo brasileiro precisa é de uma signi-
ficativa discussão com a Associação Médica Brasileira, 
se realmente quiser melhorar as condições de saúde no 
país, e não adotar um programa que cria dois sistemas 
de medicina no Brasil: um para os que podem pagar e 
um menos qualificado para a população mais pobre”, 
completou Haikerwal, ressaltando que a WMA discu-
tirá esse problema em sua reunião do Conselho e da As-
sembleia Geral no próximo mês. ■

ASSoCIAçõES IntERnACIonAIS 
CritiCaM o “Mais MÉdiCos”

Falta de infraestrutura provoca desistências
Matéria publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, na edi-
ção de 4 de setembro de 2013, mostrou que, dois dias 
após o início dos trabalhos no Mais Médicos, muitos 
profissionais já estavam abandonando o programa ao 
se depararem com a falta de infraestrutura para aten-
dimento.  

Alegando estar impressionado com a estrutura pre-
cária da unidade em Camaragibe (região metropolita-
na do Recife), onde atuou por dois dias, Nailton Galdi-
no de Oliveira pediu desligamento. “É uma aberração: 
teto caindo, muito mofo e infiltração, uma parede que 
dá choque, não há ventilação no consultório, a sala de va-
cina é em local inapropriado, faltam medicamentos”, de-
nunciou à reportagem da Folha. 

A matéria apurou muitos exemplos de médicos desisten-
tes espalhados pelo país, que deram justificativas variadas, in-
cluindo “falta de infraestrutura, de planos profissionais e pes-
soais e desconhecimento de algumas condições”, diz o jornal. 

“Em Vitória da Conquista (BA), por exemplo, dos cinco mé-
dicos que deveriam ter começado, três já desistiram. Na re-
gião metropolitana de Campinas, dos 13 selecionados, cinco 
pediram para sair. Na capital paulista, um dos seis convoca-
dos voltou atrás. Em Salvador, cinco dos 32 convocados já 
abandonaram o posto, assim como 11 dos 26 profissionais 
previstos para Fortaleza. No Recife, duas desistências foram 
confirmadas de um total de 12 médicos selecionados. Em Ca-
ratinga (MG), um médico de 26 anos disse que abandonou o 
cargo devido à vinculação obrigatória de três anos”. ■
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A equatoriana Edith Pikler vive a medicina desde 
os 3 anos de idade, época em que via a dedica-
ção do irmão na faculdade. Depois de herdar o 

esqueleto que ele usava para estudar, Edith ingres-
sou no curso e graduou-se em 1985. Em 1994, veio 
para o Brasil especializar-se em Cirurgia Plástica no 
Rio de Janeiro. Com a irrupção de uma crise políti-
ca em seu país de origem, em 1997, optou por per-
manecer na capital fluminense, onde entrou com o 
processo de revalidação do diploma.

“Achei [o processo] muito exigente, mas total-
mente válido. Tomou tempo e dinheiro conseguir 
todo o meu currículo acadêmico reconhecido pelos 
ministérios do Equador, para então serem traduzi-
dos. Mas a partir daí, não foi dif ícil. Possuía até mais 
créditos que os exigidos pelo Brasil. Tive que fazer 
a prova, assim como todo mundo, e consegui passar 
com os meus conhecimentos”, relembra a médica.

O idioma não foi um problema para Edith, que 
afirma ser muito comunicativa e ter facilidade para 
aprender outras línguas. “Para médicos, por uma 
questão de responsabilidade sobre a vida do pacien-
te, ou em caso de situações de emergência em que 
estejamos em posições de liderança, [dominar o 
idioma] é  fundamental”, enfatiza a médica. Ela res-
salta ainda que, mesmo sem a barreira linguística, já 
existem dificuldades naturais de compreensão das 
orientações dadas  pelo profissional por parte dos 
pacientes.

Depois de 17 anos morando no Rio de Janei-
ro, Pikler recebeu um convite vindo de Juína, uma 
pequena cidade do Mato Grosso a 720 km de Cuia-
bá. Embora esteja satisfeita em Juína, a médica reco-
nhece que a falta de condições dignas de trabalho é 
outro grande impedimento para atrair profissionais 
para o serviço público. “Já cheguei a postos de saúde 
em que não tinha um aparelho de pressão, um apa-
relho para medir a glicose. Não tínhamos luvas esté-
reis, gaze, e havia vários aparelhos quebrados e sem 
manutenção. Há precariedade até de infraestrutura 
sanitária básica, além do péssimo  estado das estra-
das para chegar aos lugares mais afastados. Ou seja, 
além de médico, tem que virar missionário!”, diz.

Pikler é incisiva quanto à possibilidade de en-
trada de estrangeiros sem o processo de revalidação 
do diploma. “Está tudo errado. Como pode, deixar 
entrarem médicos estrangeiros formados fora e per-
mitir que exerçam a medicina com visto automático, 
quando todos nós estrangeiros tivemos que passar 
por provas e nos igualarmos às condições que são 
necessárias? A proposta é dividir a população em 
categorias, uma com medicina de qualidade e ou-
tra com medicina barata? Existem brasileiros bara-
tos para o poder público?”, desafia a equatoriana.

Ela vê na incorporação emergencial de médicos 
uma brecha perigosa para os que já estão morando 
nas cidades menores. No caso de Juína, os profissio-
nais levados para a cidade são, em sua maioria, es-
pecialistas – segundo ela, por mérito da gestão mu-
nicipal. “Mas o que impede as secretarias de saúde 
de mandarem embora todos esses médicos e, em lu-
gar de despender esses recursos, aceitar a mão de 
obra que vem dos recursos federais?”, questiona.

Especificamente no caso dos estrangeiros sem 
revalidação, o problema é ainda maior: “teríamos 
muitos médicos, mas eles não teriam vínculos com 
a população e não poderiam lidar com problemas 
mais complexos, que são muito bem resolvidos ago-
ra. A população pioraria sua condição de saúde no-
vamente”. ■
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ExEMPLo MalsuCedido
Importação de médicos cubanos, solução encontrada pela Venezuela para assistência à população, não 
conseguiu melhorar os indicadores de saúde do país. Negócio, porém, é rentável e vantajoso para Cuba, 
gerando à ilha lucros da ordem de U$ 5 bilhões ao ano.
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Gráfico 1 - Taxas de mortalidade materna em países 
latino-americanos selecionados: 1990-2010

S
e trará os resultados esperados ou irá me-
lhorar os indicadores da saúde ainda não 
se sabe. A única certeza, porém, é que o 
plano do governo de importar médicos 
cubanos para atuar no interior do país 

colocará o Brasil em uma extensa lista de na-
ções que recebem médicos da ilha caribenha.

Matéria divulgada pela rede BBC Brasil in-
forma que o contingente de profissionais cuba-
nos que trabalham fora da ilha, em cerca de 60 
países, já passa de 20 mil especialistas. A expor-
tação de médicos tornou-se uma lucrativa fon-
te de renda para o governo de Cuba, que recebe 
cifras bilionárias – cerca de 5 bilhões de dólares 
anuais – pela cessão de seus profissionais.

A prestação de serviços à Venezuela, por 
exemplo, garante aos cubanos o recebimento 
de 100 mil barris diários de petróleo. Segun-
do fontes oficiais, o governo venezuelano ain-
da paga à ilha 8 dólares por cada consulta rea-
lizada por seus médicos. Outro exemplo vem 
da África do Sul, de onde os cubanos recebem 
mensalmente 7 mil dólares por profissional 
que lá atua.

Segundo a reportagem da BBC Brasil, o 
atrativo dos médicos cubanos é que eles se 
dispõem a trabalhar em lugares que outros 
profissionais preterem em razão da falta de es-
trutura, além de aceitarem remuneração mui-
to mais baixa que os demais, porém muito su-
perior ao que recebiam em Cuba. A matéria 
cita o exemplo de uma médica que, durante 7 
anos, trabalhou na Venezuela: “quando deixei 
a ilha, não tinha absolutamente nada. Graças 
à missão, mobiliei toda a minha casa”. 

Agora, segundo a reportagem, a doutora 
tem a chance de voltar a viajar, pois o gover-
no a chamou para um trabalho no Brasil, ofe-
recendo condições muito melhores do que 
as existentes na Venezuela. 

Ela faz parte do plano do governo cuba-
no de exportar boa parte dos 75 mil médicos 
formados na ilha nos últimos 50 anos, o que 
resultou na mais alta taxa de médico por ha-
bitante de toda a América Latina: 1 para cada 
160 habitantes.

Misión Barrio Adentro
Na Venezuela, a contratação de médicos cuba-
nos foi a saída que o então presidente Hugo 
Chávez, falecido em 2012, encontrou para 
cumprir suas promessas de campanha eleitoral, 
cujo eixo central era a atenção primária volta-
da apenas para grupos mais vulneráveis da po-
pulação – isto é, levar saúde gratuita para as co-
munidades mais carentes e excluídas.

Em fevereiro de 2003, a Prefeitura de Ca-
racas deu início ao plano, o qual, logo depois, 
foi estendido a todo o território nacional, tor-
nando-se missão social permanente. No en-
tanto, já em 2007, o Colégio Médico da Vene-
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zuela denunciava que os níveis de satisfação 
dos usuários com o sistema haviam caído 27% 
em relação ao primeiro ano da implantação e 
à chegada dos médicos cubanos. Das unidades 
construídas para atendimento, muitas perma-
neciam sem atividades e o plano não cumpriu 
sua meta, estagnando em 1 médico para cada 3 
mil habitantes. O plano inicial era chegar em 1 
médico para cada 1200 habitantes. 

Além da falta de insumos, vacinas e me-
dicamentos, o sistema também pecava por-
que os médicos cubanos demonstraram estar 
despreparados para atender a uma popula-
ção com perfil de risco de saúde mais com-
plexo e bastante diferente do que eles esta-
vam habituados a lidar na ilha caribenha.

Índices ruins
Indicadores de desenvolvimento do Banco 
Mundial mostram o comportamento da Ve-
nezuela em relação a países de similar nível de 
desenvolvimento, mesmo após a importação 
dos médicos cubanos.

O índice de mortalidade materna na Ve-
nezuela, por exemplo, estagnou-se no perío-
do, enquanto se reduziu no Brasil, no Chile, na 
Colômbia, no Peru e no México. Com isso, em 
2010, a Venezuela passou a amargar a maior 
taxa de mortalidade materna entre esse gru-
po de países. Peru e Colômbia, que tinham ta-

xas maiores do que a da Venezuela no início do 
Governo Chávez, tiveram progressos significa-
tivos, levando-os a uma situação melhor que a 
do vizinho bolivariano ao final de 2010.

As taxas de vacinação na Venezuela não 
avançaram nos últimos anos e, como resulta-
do, os indicadores são os piores entre os países 
analisados. Em 2008, as taxas de vacinação de 
tétano neonatal para mulheres grávidas eram 
de apenas 50%, enquanto Brasil, Chile, Peru e 
México apresentaram porcentagens que che-
gavam a 92, 86, 83 e 87%, respectivamente. No 
caso da DPT3, que vacina crianças menores de 
um ano contra difteria, coqueluche e tétano, as 
taxas eram de 83%, comparadas a 99, 96, 93 e 
89% nos demais países, respectivamente.

Quanto à vacinação contra o sarampo, as 
taxas em 2008 tinham o mesmo padrão das va-
cinas anteriores: 83% na Venezuela, compara-
dos com 99, 96, 91 e 95% no Brasil, Chile, Peru e 
México, respectivamente. Este é um dos fatores 
que fez com que a Venezuela, na década passa-
da, se tornasse um dos poucos países onde au-
mentou a incidência de sarampo entre crianças.

Já em relação à redução das taxas de morta-
lidade infantil entre 2000 e 2010, a Venezuela re-
gistrou queda de 25% – praticamente igual à do 
Chile. No entanto, essa redução foi muito baixa 
se comparada aos 39, 47 e 35% observados no 
Brasil, Peru e México, respectivamente. ■
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Gráfico 2 - Taxas de gravidez na adolescência 
(15-19 anos) por 1000: 1998-2008
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(por 100 mil hab)

Setembro/outubro 2013   •   JaMB   •   15



APÓS 37 AnoS, 
asseMBleia da WMa 
VoLtA Ao BRASIL

WMA

D
epois de 37 anos, o Brasil voltará a 
sediar uma Assembleia Geral da As-
sociação Médica Mundial (WMA). 
Vila Cumbuco, município vizinho à 
Fortaleza, foi o local escolhido para 

receber o encontro, que acontecerá entre 16 e 
19 de outubro de 2013. 

O Brasil já sediou duas reuniões da WMA: 
a primeira vez ocorreu em 1961, no Rio de Ja-
neiro, quando o ortopedista catarinense An-
tônio Moniz de Aragão tomou posse na presi-
dência. A segunda foi em 1976, em São Paulo, 
quando o dermatologista paulista Pedro Kas-
sab tornou-se o segundo brasileiro a assumir 
o cargo na entidade mundial. Posteriormente, 
um terceiro brasileiro, o anestesiologista José 
Luiz Gomes do Amaral, assumiu a presidência 
da WMA, em 2011. 

Durante os quatro dias do encontro, 
membros de mais de 100 associações médi-
cas representando países de todos os conti-
nentes debaterão pautas que vão desde a éti-
ca na pesquisa médica até a criminalização 
da prática médica; da pena de morte à vio-
lência contra profissionais da saúde. 

“Há alguns anos, a profissão tem estado sob 
uma crescente pressão por parte de governos 
em todo o mundo, com a intenção de minar a 
autonomia médica. Este será um dos princi-
pais pontos de discussão na reunião de Fortale-
za”,  diz  o presidente do Conselho da Associa-
ção Médica Mundial, Mukesh Haikerwal.

Outros assuntos em discussão durante o 
encontro são: a revisão da Declaração de Hel-

sinki; a criminalização da prática médica e sua 
normalização; e a relação entre segurança do 
paciente e pena de morte (moratória das Na-
ções Unidas). Duas outras questões impor-
tantes também serão abordadas: doenças não 
transmissíveis e os determinantes sociais da 
saúde. A carga global causada por doenças não 
transmissíveis e seus fatores subjacentes, como 
uso do tabaco, alimentação não saudável, se-
dentarismo e uso nocivo do álcool, serão te-
mas de debates. Durante o evento em Fortale-
za, também será empossada a nova presidente 
da WMA para o biênio 2013-2014: a psiquiatra 
e presidente da Associação Médica de Uganda, 
Margaret Munghera.

Paralelamente, também estão previstas as 
reuniões do Junior Doctors Network (JDN), 
fórum organizado pela WMA para que médi-
cos jovens e residentes de todo o mundo dis-
cutam e troquem experiências. Atualmente, o 
coordenador do Comitê de Médicos Jovens da 
AMB, Nivio Moreira, é o secretário-geral do 
JDN. Ele planeja a realização de um curso de li-
deranças para o dia 15 de outubro, véspera da 
reunião da WMA.

A Assembleia é aberta a associações mé-
dicas membros da WMA, associados, obser-
vadores e aqueles que receberam convite es-
pecial. 

WMA 
Atualmente, a WMA é composta por 102  
países-membros e estruturada em três comi-
tês permanentes: Ética Médica, Finanças e 
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Planejamento e Assuntos Médico-Sociais. A 
entidade foi idealizada em Londres: duran-
te a II Guerra Mundial, a Associação Médica 
Britânica era o local onde os médicos das na-
ções aliadas se reuniam de tempos em tempos 
para discutir os problemas da prática cotidia-
na e para comparar as condições educacionais 
e de trabalho. A primeira assembleia aconte-
ceu em setembro de 1947, em Paris. Contou 
com a participação de 27 associações médicas 
nacionais e elegeu o professor doutor Eugène 
Marquis, da França, como presidente. 

“O objetivo da organização é promover 
os mais elevados padrões de ética médica 
por meio de Declarações, Resoluções e Po-
líticas que cobrem uma vasta gama de as-
suntos, incluindo o Código Internacional de 
Ética Médica, os direitos dos pacientes, se-
res humanos em pesquisas, cuidados com 
doentes e feridos em conflitos armados, tor-
tura de prisioneiros, o uso e o abuso de dro-
gas, planejamento familiar e poluição”, diz 
o presidente da AMB, Florentino Cardoso. 
Estão entre as missões da entidade: assegu-
rar a independência dos médicos e defender 
o comportamento ético; a educação médi-
ca; os direitos humanos; e os cuidados com 
os pacientes em um ambiente de autonomia 
profissional. 

Declaração de Helsinki 
Após a II Guerra Mundial, a WMA assumiu 
a responsabilidade de estabelecer guias éti-
cos para os médicos, em função das atroci-
dades cometidas em nome da ciência. De 
1949 a 1952, violações da ética médica e cri-
mes cometidos por médicos nos tempos de 
guerra foram sistematicamente denunciados 
à WMA. A necessidade de implementar sal-
vaguardas às experimentações humanas e as 
notícias de várias atividades promovidas por 
organizações sem a devida competência no 
campo da ética e do direito médico funda-
mentaram a instalação do Conselho Perma-

nente de Ética Médica, em 1952. A Declara-
ção de Helsinki (DoH), adotada em 1964, foi 
um dos resultados do trabalho desse grupo. 

A DoH é um dos documentos internacio-
nais mais importantes em relação ao contro-
le ético sobre pesquisa em seres humanos. Em 
razão dos avanços tecnológicos e da evolução 
do pensamento humano, as revisões e atuali-
zações são constantes. 

O texto foi revisado pela primeira vez em 
1975, durante a 29a Assembleia Geral em Tó-
quio. Foi atualizado novamente em 1983, na 
35a Assembleia Geral de Veneza; em 1989, na  
41a Assembleia Geral realizada em Hong Kong; 
em 1996, na 48a Assembleia Geral da WMA em 
Somerset West (África do Sul); e em 2000, du-
rante a 52a Assembleia Geral em Edimburgo. 
Em 2002 e em 2004, foram produzidas duas no-
tas de esclarecimento nos parágrafos 29 e 30 da 
Declaração. A versão atual foi adotada duran-
te a 59a Assembleia Geral, que ocorreu em Seul, 
na Coreia do Sul, em outubro de 2008. Em For-
taleza, os líderes da WMA irão debater revisões 
propostas para a Declaração, que levam em 
conta mudanças na ciência e na ética médica.

“Nesse momento, há uma equipe de traba-
lho constituída pela WMA para ouvir opiniões 
de especialistas nos temas considerados mais 
críticos, como: grupos vulneráveis, bancos bio-
lógicos, arranjos pós-estudos, seguro, compen-
sação, proteção e comitês de ética. A ideia é 
apresentar propostas de modificação no docu-
mento, que poderão ser aprovadas em Fortale-
za”, completa Miguel Jorge, diretor de Relações 
Internacionais da AMB. ■

Assembleia da WMA em 
1976, no Palácio do 
Anhembi, em São Paulo
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Reuniões da AMB
Membros da diretoria da AMB, presidentes, diretores 
e representantes de Federadas e Sociedades de Espe-
cialidade também foram convidados para o evento em 
Fortaleza. Paralelamente, ocorrerão eventos específicos 
promovidos pela AMB, como as reuniões do Conselho 
Científico, na tarde do dia 16, e do Conselho Deliberati-
vo, marcado para o dia 18 de outubro.

“Entendemos como muito importante a presen-
ça de todos, tanto nos eventos da WMA como nos 
da AMB, como forma de demonstrar a efetiva preo-
cupação e participação das nossas lideranças nacio-
nais em assuntos diretamente ligados à área médica 
e da Saúde”, salienta o secretário-geral da AMB, Al-
demir Soares. ■

PROGRAMAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL DA WMA
TUESDAY, 15 OCTOBER 2013
9:00 am – 6:00 pm Potential workgroup meetings

12:00 pm – 1:30 pm Finance Group

1:30 pm – 3:00 pm Executive Committee

WEDNESDAY, 16 OCTOBER 2013
7:30 am – 4:00 pm Registration – Vila Galé Cumbuco

8:00 am – 8:15 am Preliminary Meeting of the 195th Council Session

8:15 am – 10:00 am Finance and Planning Committee

10:00 am – 10:15 am Coffee Break

10:15 am – 12:30 pm Socio-Medical Affairs Committee

12:30 pm – 2:00 pm Lunch Break

2:00 pm – 3:30 pm Medical Ethics Committee

3:30 pm – 3:45 pm Tea Break

3:45 pm – 5:00 pm Medical Ethics Committee (continuation)

5:15 pm – 5:30 pm Credentials Committee

6:30 pm – 8:00 pm Welcome Reception for all participants and accompanying persons at the Vila Galé Cumbuco offered by the Associação Médica Brasileira

THURSDAY, 17 OCTOBER 2013
8:00 am – 4:00 pm Registration – Vila Galé Cumbuco

8:00 am – 9:00 am Associate Members Meeting

9:00 am – 12:30 pm Scientific Session: “Non-Communicable Chronic Diseases”

12:30 pm – 2:00 pm Lunch break

2:00 pm – 5:00 pm Scientific Session: “Non-Communicable Chronic Diseases” (continuation)

2:00 pm – 6:00 pm Half-day City Tour for Associate Members, Observers and Accompanying Persons only, offered by the World Medical Association

FRIDAY, 18 OCTOBER 2013
8:00 am – 10:30 am Main Meeting of the 195th Council Session

10:30 am – 11:00 am Coffee Break

11:00 am – 12:30 pm Assembly Ceremonial Session

12:30 pm – 2:00 pm Lunch Break   

2:00 pm – 6:00 pm Half-day Tour for all participants and accompanying persons offered by the Associação Médica Brasileira

7:30 pm – 10:30 pm Cocktails and Assembly Dinner for all participants and accompanying person, offered by the World Medical Association

SATURDAY, 19 OCTOBER 2013
9:00 am – 10:30 am Plenary Session of the Assembly

10:30 am – 11:00 am Coffee Break

11:00 am – 12:30 pm Plenary Session of the Assembly (continuation)

12:30 pm – 2:00 pm Lunch Break

2:00 pm – 3:30 pm Plenary Session of the Assembly (continuation)

3:30 pm – 3:45 pm Tea Break

3:45 pm – 5:30 pm 196th Council Session

7:30 pm – 10:30 pm
Cocktails and Gala Dinner for all participants and accompanying person, offered by the Associação Médica Brasileira/
Associação Médica Cearense, that will be followed by a show and commemoration of the Day of the Physician
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Consultoria para um futuro responsável.

Em meio a diversas áreas, plantões, 
especialidades e horários, o Censo 
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O NOSSO PAPEL VAI MUITO

E MUITAS VEZES, A COMUNICAÇÃO
ALÉM DO CONSULTÓRIO.
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www.amb.org.br/censoamb2013
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PRoJEto DE LEI CoLEtou 
Quase trÊs MilHÕes 
DE ASSInAtuRAS

o 
ponto de partida para a coleta das 
mais de 2,5 milhões de assinaturas 
para o Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular que destina 10% de receita 
corrente bruta da União para o se-

tor de Saúde foi a sede da Associação Médi-
ca Brasileira, no dia 3 de fevereiro de 2012, 
quando foi lançado.

A iniciativa da AMB, que teve como par-
ceiros iniciais a Ordem dos Advogados do 
Brasil e Academia Nacional de Medicina, foi 
encerrada contabilizando mais de 100 enti-
dades participantes. As quase 3 milhões de 
assinaturas arrecadadas ao longo de um ano 
e meio de campanha foram entregues no 
mês de agosto no Congresso Nacional aos 
presidentes da Câmara dos Deputados, Hen-
rique Eduardo Alves (PMDB-RN), e do Se-
nado, Renan Calheiros (PMDB-AL).

O projeto terá trâmite normal, porém 
com a representatividade de quase 3 milhões 
de votantes. Se for aprovado, estima-se que 
R$ 42 bilhões em recursos adicionais sejam 
aportados por ano ao orçamento do Minis-
tério da Saúde. De acordo com o último or-
çamento da União, em 2013 estão destinados 
ao setor cerca de R$ 90 bilhões. 

Histórico
“Este é um projeto do povo brasileiro, não 
só dos médicos. Precisamos mostrar para 
o governo federal que a regulamenta-
ção da Emenda 29 não ocorreu como a po-
pulação necessitava e que a saúde pública  
deste país precisa sim de mais recursos”, disse 
Florentino Cardoso, presidente da AMB, du-
rante o lançamento do projeto na sede da AMB.

No evento de 3 de fevereiro estavam pre-
sentes representantes de várias entidades: 
Marcos Moraes, presidente da Academia 
Nacional de Medicina; Ophir Cavalcante, 
presidente do Diretório Nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil; Florisval Meinão, 
presidente da Associação Paulista de Medi-
cina; Aloísio Tibiriçá, 2º vice-presidente do 
Conselho Federal de Medicina; Márcio Bi-
chara, secretário de Saúde Suplementar da 
Federação Nacional dos Médicos; Eleuses 
Paiva, deputado federal e vice-presidente 
da Frente Parlamentar da Saúde da Câma-
ra; Beatriz Dobashi, presidente do Conse-
lho Nacional dos Secretários de Saúde (CO-
NASS); Aparecida Pimenta, secretária de 
Saúde de Diadema (SP) e vice-presidente do 
Conselho Nacional dos Secretários Munici-
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Campanha de marketing: apoio ao projeto

Lançamento do projeto na 
sede da OAB, em Brasília
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pais de Saúde; e Giovanni Cerri, secretário 
de Saúde do Estado de São Paulo.

A coleta das assinaturas teve início em  
seguida e foi feita em parceria com diversas  
entidades que foram aderindo ao projeto no 
decorrer da campanha. No mês de março, 
apenas um mês após seu lançamento, mais de 
70 entidades representativas de vários setores 
da sociedade já tinham aderido ao movimen-
to. A Igreja Católica foi uma delas, após reu-
nião da AMB com os cardeais Dom Raymun-
do Damasceno, presidente da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, e Dom Odilo 
Scherer, cardeal de São Paulo. Ela foi respon-
sável por mais de 800 mil assinaturas. O Esta-
do de Minas Gerais também se destacou na 
iniciativa, colhendo mais de 700 mil.

Em seu estande na Feira Hospitalar de 
maio de 2012, realizada no Expo Center 
Norte, em São Paulo, a AMB se organizou no 
intuito de colher assinaturas para o projeto. 
O visitante também pôde levar a folha de as-
sinaturas para casa ou optar por fazer down-
load no site da AMB (www.amb.org.br).

No mês de junho, a  ação da AMB, da OAB 
e da Academia Nacional de Medicina ganhou 
mais um reforço: uma campanha de marketing 
composta por displays, bottons, cartazes, peças 
publicitárias para jornais e revistas, busdoors, 
outdoors e camisetas. Paralelamente, o movi-
mento pelas assinaturas foi lançado em vários 
outros estados: Pará (fevereiro); Rio Grande 
do Sul (abril); Ceará e Santa Catarina (junho); 
Alagoas (julho); Paraná; e Minas Gerais (agos-
to). Além disso, foi realizado um seminário em 
Brasília, em 27 de junho, com a presença de 
parlamentares engajados na causa.

As Sociedades de Especialidade que com-
põem o Conselho Científico da AMB também 
se envolveram na campanha. Muitas seguiram 
o exemplo da Sociedade Brasileira de Urologia 

– Seção São Paulo: durante o Congresso Paulis-
ta de Urologia, realizado de 5 a 7 de setembro, 
em São Paulo, que reuniu mais de 3 mil parti-
cipantes, a Sociedade disponibilizou a ficha de 
coleta de assinatura em seu estande principal. 

A AMB concentrou o recebimento das 
assinaturas em sua sede, em São Paulo. Fe-
deradas e Especialidades encaminharam as  
assinaturas, assim como o fez a Federação das 
Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Esta-
do de São Paulo (Fehosp), por meio do seu pre-
sidente, Edson Rogatti, que pessoalmente pas-
sou às mãos do 1º secretário da AMB, Antonio 
Salomão, 30 mil assinaturas colhidas em suas 
unidades. Uma das últimas ações antes da en-
trega das assinaturas ao Congresso foi a realiza-
ção de um mutirão no centro de São Paulo, ini-
ciativa do vereador Gilberto Natalini (PV-SP). 
AMB e Associação Paulista de Medicina mon-
taram estandes para a coleta de assinaturas.

“Nosso especial agradecimento à população 
que aderiu a essa causa nobre, bem como a to-
das as mais de 100 entidades envolvidas, dentre 
elas a Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS), o Conselho Nacional de Secreta-
rias Municipais de Saúde (CONASEMS), as 
Associações Médicas Estaduais, os Conselhos 
Regionais de Medicina e os Sindicatos Médi-
cos”, disse Florentino Cardoso durante a entre-
ga das assinaturas no Congresso Nacional. ■

Lideranças com o tenista 
Gustavo Kuerten:
apoio ao projeto

Cerimônia de entrega das 
assinaturas no Congresso 
Nacional, em BrasíliaA
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ConGRESSo MAntéM 
Vetos ao ato MÉdiCo

E
m votação realizada na noite de 20 
de agosto, o Congresso Nacional 
manteve os 10 vetos da presidente 
Dilma Rousseff à Lei do Ato Médi-
co, em uma decisão apertada. 

A votação foi feita por meio de cédula única, 
em que os parlamentares marcaram se aceita-
vam ou não os vetos do Executivo. Na Câmara 
dos Deputados, o número de votos necessário 
para que os vetos caíssem foi atingido, já que 
219 deputados votaram a favor da derrubada 
dos vetos e 204 foram contra, com uma absten-
ção. No Senado, porém, 40 senadores optaram 
pela manutenção dos vetos, enquanto 30 vota-
ram pela derrubada e 11 se abstiveram.

Pelas regras, mesmo com a Câmara vo-
tando em sua maioria pela derrubada dos ve-
tos, o Palácio do Planalto leva a melhor. Uma 
rejeição presidencial precisa passar pelas 

duas casas do Congresso e basta que apenas 
uma delas mantenha a decisão da Presidên-
cia para o veto ser mantido.

O presidente da AMB, Florentino Car-
doso, lamentou a decisão do Congresso, pois 
entende que apenas a graduação médica ga-
rante formação para um diagnóstico mais 
preciso das doenças. “O Ato Médico garante 
segurança ao paciente, medicina de qualida-
de e não exclui o trabalho multiprofissional”, 
afirmou após a votação.

Geraldo Ferreira, presidente da Federa-
ção Nacional dos Médicos (Fenam), tam-
bém lamentou o resultado da votação. “A so-
ciedade perde com essa decisão. As equipes 
são multidisciplinares e os profissionais pre-
cisam um do outro. Não pode haver equi-
pes de trabalho sem a presença de médicos, 
como pretende o governo,” destacou.  
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“Mesmo com a manutenção dos vetos, a 
Lei do Ato Médico resguarda aos médicos o 
direito do diagnóstico de doenças e da pres-
crição de tratamentos. Isso porque a decisão 
do Congresso não amplia competências e atri-
buições das outras profissões da área da Saúde, 
que deverão continuar atuando unicamente 
dentro do escopo de suas respectivas legisla-
ções”, completa o presidente do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), Roberto D’Ávila.

Adendo
No mesmo dia em que ocorreu a votação 
dos vetos, o governo enviou ao Congresso 
um adendo (Projeto 6126/2013) à Lei do Ato 
Médico, sancionada com vetos pela presi-
dente Dilma Rousseff em 8 de julho.

O texto original previa que o diagnóstico 
e a prescrição de tratamentos seriam ações 
exclusivas dos médicos, mas os vetos da Pre-
sidente retiraram essa exclusividade. Com o 
adendo, o governo pretende restabelecer que 
o diagnóstico de doenças e a prescrição se-
jam atos privativos do médico, ressalvados 
os procedimentos feitos por outros profissio-
nais segundo protocolos do SUS, usados tan-
to na rede pública quanto na privada.

Conselho Federal de Medicina 
O Conselho Federal de Medicina (CFM) di-
vulgou nota esclarecendo à população que, 
mesmo com a manutenção dos vetos da pre-
sidente Dilma Rousseff à Lei 12.842/2013, “os 
médicos continuam a ser responsáveis pelo 
diagnóstico de doenças e pela prescrição de 
tratamentos, sendo que os outros profissio-
nais atuarão dentro das atribuições previstas 
em suas legislações e conforme jurisprudên-
cia dos Tribunais Superiores”.

De acordo com o CFM, a decisão do Con-
gresso não implica ampliação das competên-
cias e atribuições das outras 13 categorias da 
área da saúde. As únicas exceções possíveis 
para que outros profissionais da saúde reali-
zem alguns tipos de diagnóstico e de prescri-
ção ocorrem em situações determinadas em 
programas de promoção da saúde, combate 
e prevenção a doenças.

“Quem realizar atos de diagnóstico e pres-
crição fora destas situações específicas deve 
ser denunciado e, se condenado, pode rece-
ber pena de seis meses a dois anos de prisão, 
conforme estabelece o Código Penal”, alerta 
o Conselho de Medicina. Confira no quadro 
a íntegra da nota do CFM. ■

Nota de Esclarecimento do CFM
Para evitar equívocos de interpretação, assegurar o bom 
atendimento e informar à população sobre seus direitos, 
o Conselho Federal de Medicina (CFM) esclarece que:

1) A manutenção dos vetos ao projeto de Lei do Ato 
Médico não implica ampliação das competências e atri-
buições das outras 13 categorias da área da saúde;

2) Os médicos continuam a ser responsáveis pelo 
diagnóstico de doenças e prescrição de tratamentos, 
sendo que os outros profissionais atuarão unicamente 
dentro do escopo de suas respectivas legislações, confor-
me jurisprudência dos Tribunais Superiores;

3) Pessoas que realizem atos de diagnóstico e 
prescrição de doenças devem ser denunciadas às au-

toridades por exercício ilegal da Medicina, crime pre-
visto no Código Penal com penas que vão de seis me-
ses a dois anos de prisão;

4) Os pacientes devem ficar tranquilos, confiar sua 
saúde aos médicos, que têm assumido papel-chave na as-
sistência, e cobrar dos gestores o investimento necessário 
para qualificar os serviços públicos de saúde;

5) Os Conselhos de Medicina ressaltam que es-
tão atentos às possíveis irregularidades, como parte 
de sua missão de defender a qualidade da assistência, 
a boa prática médica e a proteção e segurança da vida 
e da saúde dos pacientes.

Brasília, 21 de agosto de 2013.
Conselho Federal de Medicina 
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em dia com a lei
Para revalidar o título de especialista, é preciso acumular 100 pon-
tos no período de cinco anos sequenciais. Cada curso do Univadis 
dispõe de créditos específicos, que, somados, permitem a obten-
ção do Certificado de Atualização Profissional (CAP). A revalida-
ção atesta que o médico especialista possui conhecimento atual so-
bre a prática médica. Confira a seguir alguns cursos de atualização 
científica disponíveis no portal: 

Cardiologia
Módulo sobre quadros cardiológicos dif íceis de serem tratados 
pelos clínicos gerais de plantão, como o infarto ventricular direi-
to e a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entender a fisiopatolo-
gia dessas desordens, saber como diagnosticá-las e como tratá-las 
são os principais aprendizados do curso. Duração estimada: 1 hora. 
Pontos: 1,5 AMB créditos. ■

oncologia
Um guia prático que auxilia o médico a prestar atendimento primá-
rio para os pacientes que sofrem com os eventos adversos decor-
rentes da quimioterapia. O curso ensina a identificar os efeitos co-
laterais agudos, potencialmente fatais, e os paraefeitos tardios mais 
frequentes. Além disso, ensina maneiras práticas de superar essas 
ocorrências relacionadas à terapia. Duração estimada: 1 hora. Pon-
tos: 0,5 AMB créditos. ■

Educação continuada

Procurando oferecer bases sólidas de conhecimento e 
aprimoramento científico para os médicos brasileiros, 
trouxemos para o Brasil, em parceria com a MSD, o portal 
Univadis (www.univadis.com.br). Somos o primeiro país 
da América Latina a lançar o portal, referência mundial em 
informação em saúde e em educação médica continuada.

A plataforma on-line oferece mais de 300 cursos gratuitos 
de atualização científica do British Medical Journal (BMJ 
Learning), dos quais 150 já foram traduzidos para o 
português e acreditados para a revalidação do título de 
especialista pela AMB.

tecnologia em prol da saúde
Além dos cursos, o portal disponibiliza diversos módulos 
de capacitação. Cada um tem cadastramento, avaliação 
e acreditação independentes e pode conter: entrevistas, 
estudos de caso, exercícios clínicos, comentários e 
conjuntos de slides para dar uma compreensão aprofundada 
de temas precisos e desafios que enfrentamos todos os dias 
em medicina primária e hospitalar. 

No portal, também estão à disposição notícias médicas 
diárias, artigos das editoras JAMA e The Lancet, um banco 
de imagens de tomografias computadorizadas, materiais 
de suporte a pacientes, manuais Merck, uma biblioteca de 
imagens e vídeos, cobertura de congressos internacionais 
nas principais especialidades, calculadoras médicas, cursos 
de Educação Médica, um atlas de anatomia 3D e 2D e até 
um serviço que indica os índices de saúde de cada local.

Para que você possa fazer melhor uso dos recursos do 
portal, a partir desta edição do JAMB, divido com vocês 
algumas dicas sobre conteúdos disponíveis no Univadis. 
Bom proveito!

Edmund Baracat - Diretor Científico da AMB

neurologia
Módulo sobre o diagnóstico e o tratamento da hemorragia subarac-
noide, além de suas possíveis complicações. O curso também abor-
da quando é necessário testar outros membros da família quanto à 
presença de aneurismas intracranianos. Duração estimada: 1 hora. 
Pontos: 1,5 AMB créditos. ■

Hepatologia
Módulo sobre os testes de função hepática que capacita o profissio-
nal a interpretar as anormalidades detectadas em exames e aprimo-
rar sua capacidade de diagnosticar as causas prováveis. Duração es-
timada: 1 hora. Pontos: 0,5 AMB créditos. ■

nutrologia
O objetivo do curso é ajudar o profissional a fazer o diagnóstico 
da doença celíaca e orientá-lo sobre as restrições alimentares de-
correntes do distúrbio, bem como sobre as complicações da não 
adesão à dieta sem glúten. O módulo também trata do momento 
adequado para encaminhar o paciente a um gastroenterologista. 
Duração estimada: 1 hora. Pontos: 0,5 AMB créditos. ■
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Simples. Completo. Seu.

Univadis oferece diversos recursos e ferramentas 
médicas úteis para a prática clínica, além de cursos 
de educação médica do BMJ Learning certi�cados 
pela Associação Médica Brasileira (AMB). Todos os 
conteúdos do Univadis são produzidos a partir de 
fontes independentes e renomadas, 
exclusivamente para pro�ssionais de saúde.

Junte-se a mais de um milhão de pro�ssionais de 
saúde em todo o mundo registrados no Univadis.

Registre-se agora em www.univadis.com.br
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CÂMARA téCnICA DE 
iMPlantes

CoMISSõES DE DoR E 
MediCina PaliatiVa

A discrepância de preço de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais (OPME) em diferentes re-
giões do Brasil, com variações observadas em 

até 1950%, foi o principal tema da reunião da Câmara 
Técnica de Implantes (CTI). Propôs-se realizar uma 
comunicação efetiva com as entidades governamen-
tais responsáveis, no sentido de buscar um mínimo de 
controle da tabela de preços.

Na ocasião, Bruno Abreu, responsável pelo Nú-
cleo de Assessoramento Econômico e Regulação (Nu-
rem) – departamento da Anvisa responsável pela 
regulamentação do mercado de medicamentos – tam-
bém explicou a limitação atual do órgão em atuar  
no setor de materiais. “Nossos desafios para 2013 e 
2014 no mercado de materiais incluem a uniformiza-

A reunião da Comissão da Dor aconteceu em 15 
de julho e foi coordenada por Newton Barros, 
2º vice-presidente da AMB. Durante o encon-

tro, foram analisados os currículos dos inscritos para 
a certificação na área de atuação em dor nas especiali-
dades de neurocirurgia e clínica médica. 

Já a Comissão Nacional de Medicina Paliativa se 
reuniu no dia seguinte para discutir a elaboração da 
prova para obtenção do certificado de área de atua-
ção em Medicina Paliativa, a ser realizada pela AMB 
no mês de novembro. De acordo com Newton Barros, 
coordenador da comissão, representantes das Socie-
dades de Cancerologia, Clínica Médica, Medicina de 
Família e Comunidade e Geriatria e Gerontologia es-
tão responsáveis pela produção das questões da prova. 
Em razão das especificidades do paciente pediátrico, 
a Sociedade de Pediatria fará uma prova diferenciada 
com 50% de temas específicos. ■
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ção das descrições, para que seja possível comparar 
adequadamente as marcas concorrentes, e também a 
distinção de produtos de diferentes marcas que pos-
suem um mesmo produtor. Mas para isso é necessário 
uma regulamentação”, pontuou.

Durante a reunião, foi sugerido o envio de um do-
cumento para a Agência Nacional de Saúde (ANS) 
com algumas propostas. Uma delas é incorporar a in-
dicação ampliada nas diretrizes de utilização off label 
de OPME no novo Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde da ANS. Outra sugestão dada foi a redefi-
nição mais clara do termo OPME, feita com base no 
que é compreendido pela Associação Norte-america-
na de Ortopedia. 

Ainda como contribuição ao novo Rol, a CTI 
também propôs a inclusão de novos materiais para 
serem incluídos na Consulta Pública de 2013 da 
ANS. Os doutores Mauricio Guidi e Hugo Oliveira, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apre-
sentaram dois produtos que já estão em processo 
de inclusão no SUS para serem contemplados tam-
bém no Rol da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar: a Oxigenação por Membrana Extracorpórea 
(ECMO) e a válvula endobrônquica, respectivamen-
te. Também foi discutida uma minuta da lei que cria 
a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamen-
tos (Lei n. 10.742/03). Foi sugerido que a Câmara 
fosse ampliada para tratar também de demais produ-
tos para a saúde. ■
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Presidência

JuLHo AGoSto

2
(SP) – Reunião com Sociedade Brasileira de 
Pediatria e Associação Brasileira (SBAI)

7 (RJ) – Congresso Brasileiro de Oftalmologia

8 (DF) – Fórum Nacional de Políticas de Saúde no Brasil 

8 a 10 (DF) – Encontro Nacional das Entidades Médicas

12 a 14
(DF) – Seminário de Alianças Estratégicas 
de Controle do Tabagismo

12 (DF) – Reunião com CFM e Fenam 

14
(DF) – Entrega das assinaturas do Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular

15 (SP) – Reunião do Conselho Científico 

19 (SP) – Participação no webmeeting da Interfarma

20 (DF) – Votação do Ato Médico

21 e 22 (RJ) – Congresso Brasileiro de Cirurgia

31 (CE) – Congresso Brasileiro de Infectologia

Presidência
2 (SP) – Reunião da Comissão de Tabagismo 

2 (SP) – Reunião da Comissão de Medicina Operativa

2 (SP) – Entrevista com TV Cultura sobre Mobilização Nacional

2 (RJ) – Solenidade de aniversário da Academia Nacional de Medicina 

3 (SP) – Reunião com a Qualicorp 

4 (MG) – XXIII Congresso Mineiro de Cardiologia 

9
(MG) – Entrega das assinaturas ao projeto de 
lei de iniciativa popular Saúde+10

10 (SP) – Lançamento do Censo Médico 

17 (DF) – Reunião do CFM

18 (SP) – Recepção ao Cônsul do Japão, Toshinobu Tsuboi  

24 (SP) – Abertura do Congresso SBHCI 2013

29 (DF) – Audiência Pública do Programa Mais Médicos

31 (SP) – Reunião preparatória da WMA

31 (SP) – Reunião Extraordinária com as Federadas e Sociedades de Especialidade

Diretoria

1º
(DF) – Reunião do Comitê Nacional de Mobilização das 
Entidades Médicas – Aldemir Soares e José Bonamigo

1º
(SP) – Reunião do Grupo sobre Seminário 
de Biológicos – Roberto Gurgel

1º
(SP) – Reunião da Comissão de Economia 
Médica – Roberto Gurgel 

6
(DF) – Assembleia da Associação Nacional de 
Médicos Residentes – José Bonamigo

8 a 10
(DF) – Encontro Nacional das Entidades Médicas – José 
Bonamigo, Antonio Salomão, Emilio Cesar Zilli, Hélio Barroso, 
Jorge Curi, José Luiz Mestrinho, Newton Barros, Robson Moura

13
(DF) – Reunião do Comitê Nacional de Mobilização das 
Entidades Médicas – Diogo Sampaio e José Bonamigo 

13 (DF) – Reunião da Diretoria Executiva 

14
(DF) – Reunião da Comissão de Assuntos Políticos – José 
Bonamigo, José Luiz Mestrinho e Jurandir Ribas Filho

14
(SP) – Reunião com grupo da área 
econômica da USP – Emílio Zilli 

15 (SP) – Reunião da RAMB – Bruno Caramelli

15
(SP) – Reunião do Conselho Científico – Aldemir 
Soares, Edmund Baracat, Antonio Salomão 

16
(RS) – Visita ao Museu de História da Medicina e 
reunião na SIMERS – José Bonamigo e Hélio Barroso

20 (DF) – Votação do Ato Médico – José Bonamigo e Jorge Curi 

21 a 23 (DF) – Sessão Plenária do CFM – Aldemir Soares

26
(SP) – Reunião com a Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia – Aldemir Soares

27 (SP) – Reunião com a AMRIGS – Aldemir Soares

27
(SP) – Reunião da Comissão de Medicina 
Paliativa – Newton Barros 

27, 28 e 29
(DF) – Reunião sobre o Programa mais Médicos e 
Comitê de Mobilização – José Bonamigo

29
(SP) – Reunião da Comissão de Valorização do 
Título de Especialista – Henrique Carrete

Agenda

Diretoria
2 (DF) - Reunião com PREVISUL – Aldemir Soares

4 (MG) – II Fórum de Defesa Profissional da SMC – Emílio Zilli

10 
(SP) – Lançamento do Censo Médico – Murilo 
Mello, Aldemir Soares, Antonio Salomão

10 (SP) – Reunião com Marcelo Pedroso – Emílio Zilli 

10
(DF) – Reunião da Comissão de Assuntos Políticos – 
Emílio Zilli e José Luiz Mestrinho

15
(SP) – Reunião com Sociedade Brasileira de 
Neurofisiologia Clínica – Aldemir Soares

15 (SP) – Reunião da Comissão de Dor – Newton Barros

16 (SP) –  Reunião da Comissão de Medicina Paliativa – Newton Barros

16 (SP) –  Reunião do Conselho de Defesa Profissional – Emílio Zilli 

16 (SP) –  Reunião de Diretoria Executiva

17 (SP) – Reunião da RAMB – Bruno Caramelli 

17 a 19 (DF) –  Sessão Plenária do CFM – Aldemir Soares

18 (SP) –  Reunião da Comissão de Obesidade – Rogério Toledo

19 (SP) – Reuniões da Diretoria Cultural – Hélio Barroso

23 (SP) – Reunião da Diretoria Executiva 

24
(DF) – Reunião da Comissão Nacional de 
Residência Médica – Diogo Sampaio

25 (DF) – Reunião do Comitê de Mobilização Nacional – Aldemir Soares

26 (SP) – 18º Congresso de Diabetes – Antonio Jorge Salomão 

31 (SP) – Reunião da Diretoria Plena 

31
(SP) – Reunião Extraordinária com as Federadas e Sociedades de 
Especialidade – Aldemir Soares, Antonio Salomão,  José Bonamigo
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CoMISSÃo DE assuntos PolítiCos

VALoRIzAçÃo Do título de esPeCialista

Em julho, a Comissão de Assuntos Políticos este-
ve reunida em Brasília para tratar exclusivamente 
da Medida Provisória (MP) anunciada no dia 8 do 

mesmo mês, que lançou o Programa Mais Médicos. 
“Analisamos os itens e fizemos um parecer em 

cima [da MP], com supressão de artigos, emendas ex-
pressivas, emendas adicionais, todo um trabalho na-
quilo que somos contra e que pensamos que é preciso 
modificar”, explicou José Luiz Mestrinho, represen-
tante da Associação Médica Brasileira na Comissão.

A reunião foi conjunta com membros do Conse-
lho Federal e presidentes dos Conselhos Regionais. À 
noite, os participantes da Comissão receberam qua-
tro deputados federais e puderam discutir as possibili-
dades de alterações. O documento final foi concluído 
para ser encaminhado às entidades médicas e repas-
sado como modelo de proposta para parlamentares.

no dia 29 de agosto, representantes de seis Socie-
dades de Especialidade estiveram presentes na 
sede da Associação Médica Brasileira para discu-

tir a valorização do Título de Especialista, coordena-
dos por Henrique Carrete Jr.

Em relação ao envio de cartas às empresas e enti-
dades intermediadoras de serviços de saúde, com obje-
tivo de levantar apoio aos ideais da AMB e Sociedades 
a respeito da especialização, algumas respostas recebi-

Representantes da AMB, do CFM e da Federação 
Nacional dos Médicos também deliberaram a respei-
to da agenda de movimentos médicos em nível nacio-
nal contra a Medida Provisória e em defesa de assis-
tência de qualidade à população. ■

das foram lidas e analisadas. Dos 366 órgãos contata-
dos, 14 retornaram e esclareceram que adotam políti-
cas que valorizam o profissional especialista.

Também se discutiu o feedback do questioná-
rio, enviado no mês de junho para 57 especialida-
des, sobre o trabalho de divulgação do título de es-
pecialista com os associados e o acompanhamento 
dos programas de residência da especialidade. Des-
tas, 22 entraram em contato trazendo o relato das 
ações, que foram, por sua vez, consideradas, de ma-
neira geral, proveitosas pela Comissão.

Em ambas as situações, os presentes na reunião 
optaram por reenviar as solicitações para reforçar 
a participação das entidades contatadas. Foram le-
vantadas ainda as propostas de desenvolvimento de 
um selo de autenticidade do título de especialista, a 
partir do exemplo da Sociedade de Neurofisiologia 
Clínica, e da elaboração de um banco de dados vir-
tual em que seja possível fazer a busca dos especia-
listas titulados. ■
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Durante o IV Congresso de Acadêmi-
cos da Associação Paulista de Me-
dicina e o III Congresso de Acadê-

micos da Associação Médica Brasileira, 
realizados na cidade de São Paulo, SP, de 
2 a 4 de agosto, foi criada a Associação 
dos Estudantes de Medicina do Brasil 
(AEMED-BR). 

“A AEMED-BR originou-se da in-
tensa demanda por representatividade 
e mobilização diante de assuntos que 
dizem respeito ao futuro da profissão, 
manifestada legitimamente pelos aca-
dêmicos de todo o Brasil por meio do 
Movimento Revalida, Sim!, originário 
desta entidade e que alcançou mais de 
90% das escolas médicas do País”, diz o 
presidente Juracy Barbosa, em carta de 
apresentação enviada aos estudantes.

A nova entidade se propõe a ser o 
órgão representativo de todos os estu-
dantes de medicina do país. “É nosso 
compromisso fazer todos os esforços 
para representar a opinião acadêmica 
de maneira firme, idônea e apartidária, 
promovendo ações que estimulem, mo-
bilizem e integrem os estudantes na luta 
por uma medicina digna e de qualidade, 
pois entendemos que isso influirá dire-
tamente na qualidade da assistência da 
saúde à população”, completa Barbosa. 
Contatos com a AEMED-BR podem ser 
feitos pelo telefone (61) 9819-1897 ou 
jbarbosa.med@gmail.com. ■

Psiquiatria
A Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, por ocasião da 
abertura da XXX Jornada Pernambucana de Psiquiatria, ou-
torgou a Medalha Ulysses Pernambucano a Jane Maria Cor-
deiro Lemos. A medalha, que leva o nome do psiquiatra pio-
neiro na Psiquiatria Preventiva e Social e criador da Escola 
Pernambucana de Psiquiatria, é uma homenagem a psiquia-
tras que se notabilizam no exercício da especialidade, ele-
vando-a aos mais altos patamares da ciência, da ética e da 
representatividade social. O evento, que contou com a parti-
cipação do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), Antonio Geraldo, reuniu no Enotel Resort, em Porto 
de Galinhas, psiquiatras pernambucanos. ■

Cirurgia torácica
Em reconhecimento ao trabalho 
que vem sendo desenvolvido pela 
Comissão de Combate ao Tabagis-
mo da AMB, a Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Torácica homenageou a 
Comissão, em nome do seu coorde-
nador, Antonio Pedro Mirra, com 
uma placa de agradecimento du-
rante evento realizado em Vitória, 
Espírito Santo, no dia 19 de abril. ■

Diagnóstico por imagem
No dia 15 de setembro, o Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem (CBR) completou 65 anos de sua 
fundação. A cerimônia comemorativa acontecerá durante a 
realização do congresso da especialidade, de 10 a 12 de outu-
bro, em Curitiba. “A história do CBR é íntegra, irrepreensível, 
marcada por muitas lutas em prol da categoria, e em muito 
contribuiu para o desenvolvimento da medicina brasileira. É 
nosso fiel parceiro em defesa da saúde de qualidade e  condi-
ções dignas ao trabalho médico”, disse o presidente da AMB, 
Florentino Cardoso,  ao felicitar a entidade. ■   

ortopedia e 
traumatologia
A edição do Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumato-
logia (CBOT) de 2013 traz de volta o Dia da Especialidade no 
formato de dia inteiro, com oito horas de atividades. Duran-
te os três dias do congresso, todas as especialidades serão con-
templadas em um sistema de rodízio (quatro especialidades 
por dia). Além disso, haverá também a programação científica, 
com duas salas para discussão e apresentação de assuntos liga-
dos à Ortopedia Geral. O CBOT 2013 acontecerá em Curitiba, 
Paraná, de 14 a 16 de novembro de 2013. Mais informações so-
bre o congresso no site: www.cbot2013.com.br. ■

Especialidades

EStuDAntES DE 
MEDICInA tÊM 
noVa entidade 
rePresentatiVa
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Parceria

E
laborado pelo Comitê Científico da 
Associação Médica Brasileira (AMB) 
em parceria com a Associação da  
Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(Interfarma), o livro Medicamentos  

Biológicos na Prática Médica é uma obra iné-
dita que traz relevantes informações e dados 
sobre como os especialistas devem utilizar 
os medicamentos biológicos no tratamento 
de seus pacientes. Trata-se do mais comple-
to estudo para atualização do conhecimen-
to científico dirigido a médicos de diferentes 
áreas, como oncologia, doenças autoimunes 
e inflamatórias, diabetes, insuficiência renal 
crônica, hepatites, hemofilia e trombolíticos 
e antitrombóticos.

 “Embora conhecidos há muito anos, os re-
médios biológicos têm passado por enormes 
avanços ultimamente e vêm crescendo na ro-
tina dos médicos e dos pacientes brasileiros. 
As doenças vêm passando por um novo arse-
nal terapêutico com o advento de novas dro-
gas, trazendo cada vez mais benef ícios”, lem-
bra o presidente da AMB, Florentino Cardoso.

Progressos alcançados pela ciência nas 
últimas décadas transformaram os medica-
mentos biotecnológicos em esperança para 
milhões de pessoas ao redor do mundo. O 

IntERFARMA E 
AMB LAnçAM 
LIVRo SoBRE 
MediCaMentos 
BiolÓgiCos na 
PrÁtiCa MÉdiCa

Brasil saiu na frente de diversos países, inclu-
sive dos europeus, ao regulamentar os medi-
camentos biológicos e definir as regras fun-
damentais para o registro e comercialização 
dos produtos, por meio da Resolução da Di-
retoria Colegiada da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa, a RDC 55/2010.

“A partir deste marco legal, os produtos bio-
lógicos passaram a fazer parte dos mais impor-
tantes debates sobre políticas públicas e desa-
fios do sistema de saúde no Brasil”, diz Antônio 
Britto, presidente executivo da Interfarma.

Com tiragem de 65 mil exemplares, o li-
vro Medicamentos Biológicos na Prática Médi-
ca será um valioso instrumento de dissemina-
ção dos conceitos e dos benef ícios desse tipo 
de remédio, que é uma alternativa para a nova 
fronteira da medicina. Para a Interfarma, no 
entanto, o esforço para a introdução dos me-
dicamentos biológicos no mercado brasileiro 
passa pelo acesso às novas drogas e por uma 
política efetiva e coordenada de inovação.

“Além disso, é preciso estar atento à neces-
sidade de os produtos biológicos serem pes-
quisados, desenvolvidos, prescritos e comer-
cializados no Brasil com ênfase em segurança, 
eficácia, qualidade e, acima de tudo, com éti-
ca”, finaliza Antônio Britto. ■
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títulos de especialista
Clínica Médica 
11 de Outubro – Porto Alegre (RS) –  Inf.: www.sbcm.org.br

Mastologia 
15 de Outubro (objetiva) e 16 de outubro (discursiva) –
 Belo Horizonte (MG) – Inf.: www.sbmastologia.com.br

Cancerologia Cirúrgica 
17 de Outubro - São Paulo (SP) –  Inf.: (71) 3240-4868

Cancerologia Pediátrica 
23 de Outubro – Brasília (DF) – Inf.: (71) 3240-4868
  
Cancerologia Clínica 
23 de Outubro – Brasília (DF) – Inf.: (71) 3240-4868

Psiquiatria 
26 de Outubro – Curitiba (PR) – Inf.: www.apbrasil.org.br

Cirurgia Vascular 
5 e 6 de Novembro – Local a definir –   
Inf.: (11) 5084-3482 ou www.sbacv.com.br
 
Angiologia 
5 e 6 de Novembro – Local a definir –  Inf.: (11) 5084-3482 ou www.sbacv.com.br
 
Hematologia e Hemoterapia 
6 de Novembro – Brasília (DF) – Inf.: www.abhh.org.br ou (21) 3511-1101

Medicina Intensiva 
6 de Novembro (teórica) e 10 de novembro (prática) – 
Rio de Janeiro (RJ) – Inf.: www.amib.org.br

Urologia 
15 de Novembro – Natal (RN) – Inf.: www.sbu.org.br

Medicina Legal e Perícia Médica 
17 de Novembro – Rio de Janeiro (RJ) – Inf.: (61) 3242-7686

Endoscopia 
24 de Novembro – Goiânia  (GO) – Inf.: (11) 3148-8200 ou  www.sobed.org.br

Gastroenterologia 
24 de Novembro – Goiânia (GO) – Inf.: (11) 3813-1610

Cirurgia do aparelho digestivo 
27 de Novembro – Goiânia (GO) – Inf.: (11) 3289-0741

Cirurgia Pediátrica
30 de Novembro – Salvador (BA) – Inf.: (11) 3032-8955

Homeopatia 
7 de Dezembro – Local a definir – Inf.: www.amhb.org.br

Ortopedia e Traumatologia 
9, 10 e 11 de Janeiro de 2014 – Campinas (SP) – Inf.: www.sbot.org.br

Oftalmologia 
23 de Janeiro de 2014 (teórica I e teórico-prática),  24 de Janeiro de 2014 (teórica 
II), Janeiro a Abril de 2014 (prática) –  São Paulo (teóricas e teórico-prática); 
prova prática a definir Inf.: www.cbo.com.br ou (11) 3266-4000

Certificados de área de atuação
Neurologia Pediátrica  
Outubro (prática) –  Curitiba (PR) –  Inf.: www.sbp.com.br ou www.cepuerj.uerj.br
 
Psicoterapia 
26 de Outubro –  Curitiba (PR) –  Inf.: www.abpbrasil.org.br
 
Psiquiatria Forense  
26 de Outubro  – Curitiba (PR) –  Inf.: www.abpbrasil.org.br
 
Psiquiatria da Infância e Adolescência 
26 de Outubro –  Curitiba (PR) –  Inf.: www.abpbrasil.org.br
 
Psicogeriatria 
26 de Outubro –  Curitiba (PR) –  Inf.: www.abpbrasil.org.br
 
Medicina Intensiva Pediátrica 
6 (teórica) e 10 (prática) de Novembro –  Rio de Janeiro (RJ) – Inf.: (11) 5089-2642 ou www.amib.org.br
 
Ergometria 
9 de Novembro (prática) –  Porto Alegre (RS) – Inf.: www.cardiol.br

Sexologia;  Medicina Fetal ; Endoscopia ginecológica 
12 de Novembro – Salvador (BA) – Inf.: (21) 2487-6336

Nutrição Parenteral e Enteral 
1º Dezembro - Olinda (PE) – Inf.: (11) 3889-9909

Nutrição Parenteral e Enteral Pediátrica 
1º Dezembro - Olinda (PE) – Inf.: (11) 3889-9909

A Aliança de Controle do Tabagismo (ACT) 
promoveu, entre os dias 12 e 14 de agosto, 
em Brasília, o VI Seminário Alianças Es-

tratégicas para o Controle do Tabagismo, even-
to anual que visa a reunir os parceiros da rede 
ACT a fim de que sejam discutidos os principais 
desafios na área de controle do tabaco no Brasil. 
O presidente da AMB, Florentino Cardoso, par-
ticipou do encontro. 

No encerramento do primeiro dia do 
evento, foi lançada a diretriz clínica “Evidên-
cias Científicas sobre Tabagismo para Subsídio 
ao Poder Judiciário”, um projeto pioneiro pro-
duzido com o intuito de ampliar o diálogo en-
tre as áreas de Direito e Saúde, tornando mais 
acessíveis as informações atualizadas sobre ta-
bagismo aos magistrados e, com isso, auxilian-
do no processo decisório em casos de ações 
judiciais envolvendo o tema. A publicação foi 
coordenada pela Associação Médica Brasileira 
e desenvolvida em parceria com representan-
tes de diversas organizações. ■

DIREtRIz DA AMB 
FoI LAnçADA 
eM seMinÁrio 
eM Brasília
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