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(1) Esta oferta é dirigida apenas para os médicos (pessoas físicas) que: (i) são residentes e domiciliados no Brasil; (ii) não possuem conta corrente no Citibank; (ii) são associados ou não associados à AMB; (iii) têm inscrição regular no Conselho 
Regional de Medicina; e (iv) exercem a profissão nas praças onde o Citibank possui agência. (2) Condições válidas somente para contas correntes solicitadas, no período de 2/5/2012 a 31/12/2012, e ativadas até 2 meses após a sua aprovação 
pelo Citibank. A aprovação da conta está sujeita à prévia análise creditícia e cadastral do solicitante. Para fins desta campanha, a conta será ativada mediante a realização, no prazo de até 2 meses após sua aprovação, de um crédito superior 
a R$ 300,00 na conta e/ou de um investimento, mínimo, de R$ 1.000,00 atrelado à conta. (3) Crédito com garantia de imóvel. Limitado a até 50% do valor de avaliação do imóvel. Produtos comercializados pelo Banco Citibank, correspondente 
da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária (CNPJ/MF 62.237.367/0001-80). A concessão do financiamento está condicionada à permanência das condições de mercado, da análise e aprovação de crédito, bem como da situação cadastral 
do interessado, de acordo com os critérios próprios da Brazilian Mortgages. Esta operação está sujeita ao pagamento de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e tarifas. Consulte o CET (Custo Efetivo Total) da operação previamente 
à contratação. As condições comerciais podem ser alteradas a qualquer momento pela Brazilian Mortgages, sem prévio aviso. Para mais informações, consulte www.citibank.com.br. Fale também com a Brazilian Mortgages, Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 600 3090 - Ouvidoria: 0800 603 4499. (4) A partir do 12º dia de utilização do cheque especial, corrida ou alternada, os juros serão devidos sobre todo o período utilizado. Se o 12º dia cair no fim de semana 
ou feriado, a cobertura de saldo deverá ser feita no dia útil anterior, para não haver cobrança dos juros. Essas condições poderão ser alteradas. (5) Caso o médico contrate um Pacote de Tarifas, terá isenção do Pacote no mês de aprovação 
da conta corrente, mais 5 meses. Se o médico cadastrar uma conta em DAC (Débito Automático) na conta corrente, durante os 3 primeiros meses (mês de aprovação + 2), terá direito a 6 meses adicionais de isenção no Pacote escolhido, 
desde que o DAC permaneça ativo por todo o período adicional de 6 meses. (6) Benefício concedido para os sócios da AMB, limitado a R$ 400,00. O reembolso será realizado pela AMB aos médicos que efetuaram o pagamento da anuidade até 
31/12/2012, mediante crédito na conta corrente mantida junto ao Citibank. O Citibank fica isento de toda e qualquer responsabilidade decorrente deste reembolso. Quaisquer questões relativas ao reembolso deverão ser dirimidas junto à AMB.

CitiPhone Banking: solicitações, sugestões, reclamações e cancelamentos. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 2484. Demais Localidades 0800 701 2484. Todos os dias, 24 horas.

SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente: reclamações, cancelamentos e informações 0800 979 2484 (deficientes auditivos - 0800 724 2484). Todos os dias, 24 horas.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 970 2484 (deficientes auditivos - 0800 722 2484). Em dias úteis, das 9h às 18h.

Fale conosco: citibank.com.br

Solicite a abertura da conta corrente com atendimento exclusivo para médicos:
0800 600 2484 • citibank.com.br
Entre no site para conhecer as condições desta campanha: 
http://citibrasil.wordpress.com/parceria_amb/

O Citi tem benefícios exclusivos para médicos1.

E mais: reembolso da anuidade de 2012, 
pela Associação Médica Brasileira, limitado  

a R$ 400,006.

O Citi recentemente firmou uma parceria com  
a Associação Médica Brasileira2 com o objetivo 
de oferecer a você, médico, benefícios exclusivos.  
Porque nossa especialidade é atender a classe  
médica de maneira diferenciada.

O tratamento mais adequado para profissionais 
como você.

Crédito de até R$ 750 mil para concretizar 
 seus planos, como: renovar seu consultório  
e comprar mais equipamentos3.

11 dias sem juros no cheque especial4.

Atendimento personalizado.

Até 12 meses de isenção no pacote 
de tarifas5.

Citibank para Médicos

$
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Desafios Do cotiDiano

Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretora de Comunicações

Os anúncios e opiniões publicados no JAMB são de inteira 
responsabilidade de seus anunciantes e autores. A AMB não se 
responsabiliza pelo conteúdo dos mesmos.

O nosso JAMB, no mês comemorativo 
do Dia do Médico, cumpre o seu papel 
de atualizá-los com informações sobre a 
multiplicidade de ações da Associação 
Médica Brasileira, demonstrando toda a 
sua pujança na defesa dos médicos e da 
saúde da população. 

Em entrevistas importantes com os 
presidentes da Sociedade Brasileira de 
Anestesiologia e do Conselho Deliberativo 
do Hospital das Clínicas da FMUSP são 
abordados aspectos relevantes à área 
assistencial e da formação médica do país.

O nosso presidente Florentino 
Cardoso reafirma o papel precípuo da 
entidade ao enfatizar que “A formação e 
qualificação dos médicos são os pilares da 
AMB”. Nesta edição são noticiados diversos 
eventos promovidos pela entidade, 
assim como parcerias com instituições 
de credibilidade nacional e internacional 
visando à execução de intenso programa 
de educação médica continuada, seja on-
line ou presencial,  sobre temas de grande 
relevância e atualidade. 

Por outro lado, fica evidente a 
luta encetada pela AMB, engajada às 
demais entidades médicas estaduais, na 
mobilização nacional contra os planos/
seguros de saúde, que são resistentes 
ao diálogo e à negociação, assim como 
a luta para angariar assinaturas para o 
Projeto de Iniciativa Popular que prevê 
novos recursos para a saúde pública. Fica 
patente ainda nesta edição a diversidade 
de atividades da diretoria, departamentos 
e comissões da entidade, objetivando 
desenvolver profícuo trabalho no 
Congresso Nacional, no Ministério da 
Saúde e em outras instâncias, assim como, 
no plano internacional, com participação 
na  Assembleia da Confemel, em Lima. As 
Federadas e Sociedades de Especialidade 
também desempenham seu papel 
conforme notícias divulgadas. 

Tendo em vista o Dia do Médico, 
em 18 de outubro, Dia de São Lucas, 
considerado o “Médico de Homens e de 
Almas”, são pertinentes algumas reflexões 
neste editorial sobre a medicina e o 
médico na atualidade, quando se vive um 

momento de grandes transformações, 
com avanços imensuráveis das ciências 
e da tecnologia com repercussões sobre 
os meios diagnósticos e terapêuticos.  
Paralelamente, vivencia-se o processo 
de desumanização da medicina, com a 
dissociação entre o desenvolvimento 
tecnológico e a visão globalística do 
homem entre o binômio corpo e alma. 
Inúmeros são os desafios éticos e bioéticos 
que se associam às limitações humanas, 
exigindo do médico sólida formação, 
equilíbrio, sabedoria e fidelidade aos 
preceitos do Código de Ética Médica. 
Sabe-se que muitos fatores interagem 
de forma complexa e contribuem para 
ampliar os desafios.

Lutar pela re-humanização da 
medicina, pela valorização do médico e 
boa relação médico-paciente deve ser o 
caminho trilhado por cada um e por todos 
nós. Que não se perca de vista o aspecto 
humanístico da medicina, olhando cada 
pessoa com uma visão de pluralidade em 
que pesem os desafios do cotidiano. Por 
fim, nossa mensagem: 

“Não é no silêncio que os homens se 
fazem, mas na palavra, no trabalho, na 
ação/reflexão”. (Paulo Freire)
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Florentino Cardoso
Presidente da Associação Médica Brasileira

investindo na boa 
formação médica

pALAvRA 
DO pRESIDENTE

a aMB continua investindo pesadamente para que tenhamos uma boa formação 
médica. temos mostrado as atuais políticas equivocadas do governo, que investe em 
quantidade, pouco se importando com a qualidade. Quando temos cursos de medi-
cina precários, o governo ainda autoriza outros, em vez de fechar ou melhorar esses 
já existentes. Daqui a pouco tempo, seremos os campeões de médicos, pois já somos 
campeões em casos de hanseníase, câncer de colo uterino, entre outros.

a formação médica na pós-graduação, especialmente residência médica, também 
tem sido nosso alvo, quando incentivamos a abertura de novas vagas, com adequadas 
condições, principalmente naquelas áreas mais necessitadas, de acordo com o sUs. 
Precisamos ainda ser cada vez mais fortes na educação médica continuada, porque 
nós médicos precisamos estudar continuamente. a aMB tem procurado fazer o 
máximo, em conjunto com as sociedades de especialidade. teremos cada vez mais 
conteúdo e de excelente qualidade. Logo teremos o portal UniVaDis Brasil.

nosso esforço em melhorar as condições de trabalho e remuneração junto às 
operadoras de saúde tem sido enorme, sempre em unidade com nossas outras entida-
des médicas. Várias são as manifestações e mobilizações e jamais nos intimidaremos 
sob qualquer pressão ou ameaça, mesmo que queiram nos amordaçar. nesse cenário, 
avançaremos no sentido de que os governos melhorem o sUs, ampliando o acesso e 
com qualidade, como também mudando o atual e perverso modelo de remuneração, 
extremamente baixo. nessa cruzada, precisamos estar todos juntos, mostrando que 
somos a favor do sUs para todos, mas os médicos não suportam o aviltamento pelo 

que recebem.

nossa expectativa é de melhorias, que se renovam com as mudanças nos execu-
tivos e legislativos municipais. necessário melhorar o estadual e federal também. 
Precisamos permear os caminhos do congresso nacional para que tenhamos 
esmagadora vitória com o Projeto de Lei de iniciativa popular, cuja principal meta 
é que a União coloque pelo menos 10% da receita corrente bruta na saúde pública, 
que, dentre os principais males, tem o subfinanciamento. Vamos colher as assina-
turas além do número necessário.

Vamos todos unidos buscar as melhorias para a saúde do nosso povo e para 
nossa classe médica.

Feliz Dia do Médico!
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ENTREvISTA

José Mariano s. de Moraes
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Formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 1979, atualmente 
é diretor dos hospitais Monte Sinai e Terezinha de Jesus, em Juiz de 
Fora, além de professor responsável pela residência médica e disciplina 
de anestesiologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi diretor 
do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de 
Anestesiologia (SBA) e vice-presidente em 2011. No início deste ano 
assumiu a presidência da entidade e  concedeu esta entrevista ao Jamb.

Quais são as principais metas 
durante sua gestão?

José Mariano S. de Moraes – 
Pretendemos, junto ao Ministério 
da saúde, melhorar a remuneração 
dos procedimentos do sUs quan-
to à baixa e média complexidade. 
também esperamos conseguir  a 
criação de uma resolução com 
força de lei para estabelecer condi-
ções mínimas de segurança para 
o ato anestésico, de forma que a 
anVisa possa exigir dos estabe-
lecimentos hospitalares condições 
mínimas de estrutura, de tecnolo-
gia e de processos de serviços para 
que o procedimento transcorra da 
forma mais segura possível. na 
vertente científica, o nosso grande 
objetivo é estruturar um centro de 
simulação realista, onde não só os 
associados na fase de graduação, 
mas também os que já vivenciam a 
prática diária, possam se reciclar e 
atualizar com as recentes tecnolo-
gias e novos procedimentos.

Quais os principais problemas 
enfrentados pela especialidade 
hoje no país?

José Mariano S. de Moraes – no  
setor público são as más condições 
de trabalho em algumas  institui-
ções. na saúde suplementar é a 
não implantação da cBPHM como 
forma de remuneração digna. 
estamos junto com a aMB, cfM e 
fenaM nos mobilizando e traba-
lhando junto à ans buscando que 
os contratos de trabalho entre 
operadoras e prestadores de servi-
ço contenham algumas cláusulas 

fundamentais, tais como o direito 
à reajuste ou correção anual nos 
valores de procedimentos médi-
cos. Hoje, a prática de remunera-
ção está tão desorganizada que a 
mesma fonte pagadora tem regras 
diferentes para pagamentos inte-
restaduais de um mesmo tipo de 
procedimento.

A anestesiologia é referência 
entre as especialidades pela união 
em defesa de honorários dignos. 
Como foi chegar a esse ponto?

José Mariano S. de Moraes – a 
sBa realmente se destaca dentre as 
demais especialidades, principal-
mente pela união dos seus asso-
ciados. isso pela ação dos colegas 
que anteriormente ocuparam o 
segmento da defesa profissional e 
souberam atuar de forma efetiva. 
outro ponto é que o anestesiolo-
gista dificilmente compete por um 
paciente com outro, diferentemen-
te do que acontece eventualmente 
com algumas especialidades, o que 
dá margem  de ação por parte das 
fontes pagadoras.

A atual qualificação do 
programa de residência no país é 
satisfatória?

José Mariano S. de Moraes – 
temos basicamente duas formas 
de pós-graduação: formação pela 
sBa, por meio dos centros de 
ensino e treinamento que hoje 
somam  96 no país ou pelo Minis-
tério da educação que é a residên-
cia médica. Muitas residências são 
acopladas Mec e cet, outras são 
apenas Mec e outras cet. nosso 

objetivo é aproximar e harmonizar 
as exigências de ambos, fazendo 
com que todo o programa de pós-
graduação em anestesia no país 
seja feito por uma ação conjunta 
do Mec e sBa, onde o Mec ficaria 
responsável pelo suporte financei-
ro e a sBa pela formação teórica e 
técnica desses residentes.

Em que nível podemos situ-
ar a anestesiologia exercida hoje 
no Brasil se comparada a outros 
países? Está suficientemente 
desenvolvida?

José Mariano S. de Moraes – 
sem dúvida,  a anestesia brasilei-
ra, principalmente nos grandes 
centros, é comparada a países de 
primeiro mundo. infelizmente,  
em decorrência da má distribuição 
e do subfinanciamento da saúde, 
em alguns locais no Brasil, mesmo 
em grandes centros, não atingimos 
a qualidade desejada. no geral, em 
termos de conhecimento tecnoló-
gico, temos no Brasil o mesmo que 
em qualquer lugar do mundo.

Que tipo de educação médica 
continuada a SBA oferece aos seus 
associados?

José Mariano S. de Moraes – 
temos diversos programas de 
educação continuada: a Revista 
Brasileira de anestesia, edições 
de livros - uma média de quatro 
novos por ano - vídeoaulas, jorna-
das oficiais da sBa e o congresso 
Brasileiro, que é anual. no portal 
da sBa praticamente temos todas 
as aulas dos cursos de formação em 
forma de vídeo.
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ENTREvISTA

José otávio c. auler Jr.
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Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP), Departamento de Cirurgia - Disciplina de 
Anestesiologia, atualmente é Diretor em exercício da Faculdade de 
Medicina da USP e Presidente do Conselho Deliberativo do Hospital 
das Clínicas da FMUSP. No HCFMUSP, exerceu também a função de 
Diretor Clínico (2007 a 2010). Ele concedeu a seguinte entrevista ao 
Jamb.
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A FMUSP completa 100 anos. 
Haverá alguma atividade especial para 
comemoração do seu centenário?

José Otávio Costa Auler Jr. – o 
centenário vem sendo comemora-
do com uma extensa programação. a 
abertura dessas comemorações acon-
teceu no dia 15 de novembro de 2011, 
com uma solenidade na sala são Paulo, 
com concerto da orquestra sinfônica 
da UsP. a programação, que se estende 
até abril de 2013 – quando a aula inau-
gural completará 100 anos -, é compos-
ta por simpósios, palestras, inaugura-
ções, exposições, cursos, congressos, 
publicações e eventos.

Qual a importância da FMUSP no 
cenário do ensino superior brasileiro?

José Otávio Costa Auler Jr. – a 
fMUsP foi a primeira faculdade de 
Medicina do estado de são Paulo e 
introduziu no Brasil o modelo de ensi-
no médico baseado na existência de 
hospitais universitários vinculados às 
escolas médicas, e onde são realizadas 
as aulas práticas associadas a atividades 
de pesquisa e assistência. foi com base 
nesse novo modelo que o Governo do 
estado de s. Paulo construiu o Hospital 
das clínicas da faculdade de Medicina 
da UsP, primeiro hospital universitário 
do país. além do ensino de excelência 
tanto na graduação quanto na pós, a 
faculdade coordena projetos nos três 
níveis de atenção à saúde (primário, 
secundário e terciário) e lidera as publi-
cações nacionais da área da saúde. a 
instituição, atualmente, está desenvol-
vendo novos sistemas para a moderniza-
ção de seus cursos e métodos de ensino/
aprendizagem. no ranking elaborado 
pela Universidade de Xangai, atualmen-
te a fMUsP está entre as 100 melhores 
faculdades de medicina do mundo. os 
investimentos contínuos em ensino, 

pesquisa e extensão, associados a uma 
maior internacionalização, buscam 
inserir a fMUsP entre as 50 melhores.

A FMUSP, no último vestibular, 
foi uma das carreiras mais concor-
ridas (51,1 candidatos/vaga) e maior 
nota de corte (73 em 89 questões). A 
que se deve isso?

José Otávio Costa Auler Jr. – Deve-
se à tradição e ao prestígio da institui-
ção, cujo hospital-escola é muito bem 
estruturado e permite ao estudante 
ter uma formação completa no ciclo 
base (instituto de ciências Biomédicas, 
instituto de Biociências e instituto de 
Química), na área clínica, nos estágios 
hospitalares e na residência, o maior e 
mais completo do país.

Como formar um bom médico?

José Otávio Costa Auler Jr. – Um 
bom médico deve ter conhecimento 
técnico e humanístico bastante amplo 
e ter uma forte exposição ao conteúdo 
teórico-prático.

Quais as diferenças entre o médi-
co formado hoje e o da década de 50?

José Otávio Costa Auler Jr. – a 
realidade social se modificou e a expec-
tativa de vida variou. Hoje já se conhe-
ce a origem de muitas doenças e houve 
avanço no diagnóstico e no tratamento 
delas. a medicina está mais eficiente, 
com recursos terapêuticos mais moder-
nos e equipamentos de última geração. 
com o avanço da tecnologia e do conhe-
cimento, as chances de tratamento 
aumentaram fortemente da década de 
50 para cá.

O Cremesp tornou obrigatório, 
para fins de registro, o exame de 
avaliação a recém-formados. O que 
pensa a respeito?

José Otávio Costa Auler Jr. – não 
sou contra a atividade do cremesp, 
mas acho que os processos avaliatórios 
deveriam ser originados nas faculda-
des de medicina. esta avaliação espe-
cífica é fruto de uma preocupação do 
cremesp com o ensino bastante precá-
rio de algumas faculdades de medicina. 
o problema está na origem da forma-
ção do médico. existem faculdades de 
medicina que não oferecem a formação 
adequada aos seus alunos e não fazem 
avaliações globais.

Qual a sua opinião sobre o Provab 
e o Revalida?

José Otávio Costa Auler Jr. – o 
Provab é um programa idealizado com 
o intuito de fixar o médico no interior. 
Da maneira como foi idealizado, é 
inadequado porque está enviando para 
o interior médicos recém-formados, 
muitas vezes com formação precária e 
sem supervisão. cria-se um bônus para 
entrar nos programas de residência, 
fato que fere a moralidade e a isenção 
dos concursos públicos. o governo 
deveria fiscalizar melhor a formação 
do médico e criar um programa de 
carreira para médicos com especiali-
zação se fixarem no interior. em rela-
ção ao Revalida, é importante para 
que haja um controle na autorização 
de registro nos conselhos de medicina 
para certificados emitidos no exterior, 
independentemente de o profissio-
nal ser estrangeiro ou brasileiro. este 
exame de conhecimento é um meio de 
comprovar a qualificação para aten-
der a população e garantir serviços 
de padrão internacional dos médi-
cos. com a revalidação automática, a 
preocupação sempre esteve relaciona-
da ao nível de formação e qualidade 
dos profissionais que ingressavam no 
mercado de trabalho brasileiro com 
formação insuficiente.
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aMB promoveu eventos sobre 
“o Poder da negociação”

a aMB promoveu o curso e conferência “o Poder 
da negociação: como conseguir o efetivo ganha-
ganha”, com Horácio falcão, nos dias 13 e 14 de agosto 
em fortaleza e 16 e 17, em são Paulo. falcão é brasilei-
ro e ministra negociação na escola de negócios insead 
(european institute of Business administration), em 
cingapura. 

“tive a satisfação de conhecer Horácio falcão 
durante um curso para lideranças médicas promovi-
do pela associação Médica Mundial em cingapura, 
no ano passado. além de nos mostrar a didática que 
desenvolveu para atingir o ganha-ganha, falcão enfo-
ca suas atividades em como conseguir resultados de 

maneira ética”, disse florentino cardoso, presiden-
te da aMB na abertura da conferência, realizada na 
manhã de 16 de agosto. 

com formação em Direito civil e consuetudinário, 
falcão completou Master em Direito na Harvard Law 
school, com especialização em resolução alternativa 
de litígios e MBa na insead, onde ministra principal-
mente negociação e Gestão internacional. trabalhou 
na cambridge negotiation strategies e no Harvard 
negotiation Project, no tribunal internacional de 
arbitragem em Paris (frança) e mediou conf litos nos 
tribunais de Massachusetts (eUa).

Fotos: César Teixeira 

SAúDE púbLIcAcURSO DE  
NEGOcIAÇÃO

Horácio Falcão: técnicas para a conquista do efetivo “ganha-ganha”
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segundo o dicionário aulete, negociação é: 1. ação 
ou resultado de negociar; 2. transação comercial; 
negócio; 3. Busca de conciliação em torno de tema 
controverso; 4. entendimento jurídico, político (entre 
partidos, tendências) ou diplomático (entre países, 
governantes), com o objetivo de fazer acordos recipro-
camente satisfatórios. 

“negociação é todo exercício de persuasão. cada 
ato de negociar é um exercício único e individual em 
função da bagagem emocional, conhecimento e refe-
rências culturais dos indivíduos envolvidos. É um erro 
achar que existe apenas uma fonte de poder”, explicou 
falcão. 

o professor abordou ainda o movimento de esco-
lhas durante a negociação e a maximização do valor 
que é percebido pelo negociador. “essa percepção vai 
além dos números, preços ou quantificações. Por isso, 
o compromisso é fundamental para criar um ambiente 
seguro, evitando atitude defensiva. o ganha-ganha é 
uma escolha de quem está negociando. o não negociá-
vel pode ser apenas uma barreira a ser ultrapassada se 
as perguntas forem corretas”, finalizou. 

em são Paulo, na tarde de 16 e durante todo dia 17 
de agosto, médicos ligados a sociedades de especiali-
dade e federadas participaram de um curso para apro-
fundar conhecimentos em negociação. o workshop 
também foi ministrado em fortaleza.  

“são objetivos dessa imersão: expandir a consciên-
cia, ou seja, ver mais e melhor os riscos e as oportuni-
dades. entender também a importância do processo, 
questionando presunções dentro e fora da caixa. além 
disso, quero prover uma base teórica e sugerir algumas 
ideias práticas como preparação e aprendizado contí-
nuo a partir de experiência própria e de terceiros”, 
ressaltou falcão.

“achei a iniciativa extramente válida porque, como 
integrante da diretoria da aMB, e também no cotidia-
no médico, negocio o tempo todo. Quero parabenizar 
a presidência por ter escolhido essa programação. foi 
acima das minhas expectativas, pois estava esperan-
do algo superficial e a abordagem foi diferenciada. 
o melhor é que já pude usar um conhecimento que 
aprendi no curso tão logo fui para o meu consultório. 
espero poder aplicá-lo de forma ainda mais contun-
dente”, disse Robson Moura, diretor do departamento 
de assistência e Previdência (DaP).   

Para Murillo capella, vice-presidente sul, o 
workshop teve muitos aspectos positivos. “a manei-
ra de expor foi muito boa. a interação e a dinâmica 
do curso fizeram com que não sentíssemos o tempo 
passar. as informações foram bem adequadas e termi-
namos a atividade sabendo analisar o que é importante 

em uma negociação. tenho certeza de que os presentes 
aproveitaram bastante”.  

“Um dos diferenciais foi a parte prática, pois propi-
ciou uma vivência do que estava sendo ensinado. o 
professor Horácio discorreu sobre os temas com faci-
lidade, demonstrou conhecimento e desenvolveu as 
ideias trazidas pelos alunos, o que facilitou o envol-
vimento do grupo”, relatou newton Barros, 2º vice-
presidente.  

“o poder da negociação é uma atividade exercitada 
no nosso cotidiano, independentemente da atividade que 
exerçamos. negociar utilizando ferramentas adequadas, 
atingindo os objetivos, focados na ética, transparência e 
oportunidades para que todos saiam ganhando deve ser 
a tônica. o professor Horácio trouxe essa oportunidade e 
esperamos contribuir para melhorar a expertise em área 
tão importante. Ganham os médicos e especialmente 
nossos pacientes”, finalizou cardoso.

Rodrigo Gouveia também apresentou técnicas para negociação

Grupo de participantes do curso em São Paulo
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Minas Gerais recebeu encontro 
do conselho Deliberativo

no dia 24 de agosto, na sede da associação Médica de 
Minas Gerais (foto), aconteceu a terceira reunião deste 
ano do conselho Deliberativo da aMB. na pauta temas 
como educação médica continuada (parceria aMB e BMJ 
Learning); projeto “o futuro Promete”, parceria aMB e 
citibank; atualização profissional e comissão nacional 
de acreditação, entre outros.

o evento foi aberto pelo presidente da associação 
Médica de Minas Gerais, Lincoln Lopes, que  fez uma 
apresentação resumida da linha de atuação da federa-
da mineira. ele destacou o envolvimento das lideranças 
médicas e dos mineiros no projeto de iniciativa popular 
que visa arrecadar 1,4 milhão de assinaturas em prol de 
novos recursos para a saúde.

“estimamos que, até o momento, já arrecadamos mais 
de 400 mil assinaturas”, informou Lincoln. esperamos 

DELIbERATIvO

aumentar a adesão, pois passamos a atuar fortemente 
junto às associações de Municípios, que também se posi-
cionaram amplamente favoráveis ao projeto”, completou.

em seguida, o presidente da aMB, florentino cardo-
so, apresentou outro projeto em que a aMB está envolvi-
da: “o futuro Promete”, ação no sentido de esclarecer a 
população como melhorar a qualidade de vida baseando-
se apenas na alimentação e atividade física. 

“convidamos todas as federadas e sociedades de 
especialidade a se engajarem neste projeto, divulgando 
entre seus associados e também junto ao público leigo e 
mostrando que a classe médica apoia tais tipos de inicia-
tivas”, disse florentino.

o projeto, que contará com a impressão de 500 mil 
cartilhas ilustrando os principais pontos na busca por 
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Na noite de 23 de agosto, véspera da reunião do Conselho Deliberativo, em 
Belo Horizonte (MG), a diretoria da AMB reuniu-se,  na sede da Associação 
Médica de Minas Gerais, com presidentes e representantes das Sociedades 
de Especialidade e  de Regionais do Estado de Minas Gerais. Na reunião 
foram abordados os principais pontos de luta que integram o movimento 
médico nacional: CBHPM, CADE, Planos de Saúde, Defesa Profissional, 
Certificado de Atualização Profissional, Ato Médico, Carreira de Estado,  
Educação Médica Continuada, entre outros. Representaram a AMB no 
encontro que foi conduzido pelo presidente da AMMG, Lincoln Lopes Fer-
reira, o secretário-geral Aldemir Soares, o 1º Secretário Antonio Jorge Sa-
lomão, o 1º Tesoureiro Jose Bonamigo e o presidente, Florentino Cardoso.

uma saúde saudável, será lançado em Brasília, no dia 4 
de dezembro. no entanto, já conta um site na internet 
(www.chegarbemla.com.br). outro ponto abordado por 
florentino foi a parceira de educação médica continua-
da firmada entre aMB e BMJ Learning.

“o lançamento está previsto para o ano que vem e 
até lá esperamos colocar gratuitamente, à disposição de 
todos os médicos brasileiros, 150 cursos de educação 
continuada”, explicou cardoso.

o secretário-geral, aldemir soares, comunicou aos 
presentes os nomes dos novos membros da diretoria da 
aMB: Murilo Melo, em substituição a Luc Weckx, na 
tesouraria, e emilio Zilli, que assumiu o cargo de dire-
tor de Defesa Profissional no lugar de Jurandir turazzi. 
também foram apresentadas as vantagens da parceira 
aMB/citibank para médicos, que garante anuidade 
gratuita aos associados que abrirem conta no referido 
banco. Mais detalhes pelo tel. 0800 600 2484 ou http://
citibrasil.wordpress.com/parceria_amb. o evento foi 
encerrado com o tradicional espaço reservado às fede-
radas e especialidades.

encontRo coM LiDeRanÇas MÉDicas
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cIENTífIcO

Reunião do conselho científico

Durante reunião do conselho científico da aMB, 
no dia 23 de agosto (foto), florentino cardoso apre-
sentou a todos os representantes de sociedades de 
especialidade presentes a nova fase do projeto “o 
futuro Promete”. 

“agora, as entidades médicas deverão se envolver 
mais na campanha, pois o objetivo é que os médi-
cos orientem a população a adotar hábitos de vida 
saudáveis relacionados à boa alimentação e à prática 
de atividades físicas para a promoção e prevenção da 
saúde”, falou.

nise Yamaguchi, Dalton Pastore e chico Damaso 
apresentaram detalhes da nova etapa do projeto. 

“Muitas doenças são adquiridas por má alimentação e 
vida sedentária e, se esta campanha conseguir incentivar 
a adoção de hábitos melhores, muitas delas serão evita-
das e as redes de saúde serão desafogadas”, falou nise.

algumas dicas de saúde serão impressas em uma 
cartilha e publicadas no site http://chegarbemla.
com.br/. a previsão de lançamento da campanha, em 
âmbito nacional, é no dia 4 de dezembro, em Brasília. 

ainda durante a abertura, o presidente da aMB 
falou sobre a parceria firmada com o British Medical 
Journal Learning, no projeto Univadis para acredita-
ção de cursos de educação médica continuada, cujo 
lançamento está previsto para 2013.
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Evento foi marcado pela apresentação da campanha “O Futuro Promete”, 
que deverá contar com o envolvimento de todas as especialidades médicas
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“será um portal de conhecimento médico, valida-
do pela aMB, com cerca de 150 cursos acreditados 
pela cna que possibilitarão a qualquer médico de 
qualquer lugar do Brasil conquistar, gratuitamente, 
a pontuação necessária para revalidar seus títulos”, 
explicou. 

“nós queremos levar bom conteúdo científico 
para todos os médicos, para mostrar a todos que a 
aMB e suas sociedades de especialidade querem 
ter bons médicos atendendo a população brasileira. 
estamos ao lado da população e nosso desejo é quali-
dade”, finalizou cardoso. 

a seguir, José Bonamigo, representante da aMB 
na comissão nacional de Residência Médica, expli-
cou que na última reunião plenária foram discutidos 
os ajustes que devem ser feitos no regimento interno 
e as reformas de algumas resoluções da cnRM. sobre 
a revisão dos conteúdos programáticos, ele informou 
que perto de 40 programas já foram revisados.

aldemir soares, secretário-geral da aMB, infor-
mou que os nomes dos novos diretores da aMB 
(Defesa Profissional e 2º tesoureiro) já foram escolhi-
dos e referendados em reunião de Diretoria Plena no 

dia 16 de agosto. os cargos serão ocupados, respecti-

vamente, por emilio Zilli e por Murilo de Melo. 

o novo 2º tesoureiro estava presente e foi convi-

dado a se apresentar aos representantes de sociedades 

de especialidade. “Gostaria de falar sobre a certifica-

ção médica digital, que usa uma assinatura eletrônica 

para o médico. todas as entidades têm apoiado essa 

ideia, pois as fraudes em saúde consumem grande 

parte dos recursos que deveriam ir para os procedi-

mentos e honorários, e pretendemos levar isso a todas 

as federadas”, falou Melo.

edmund Baracat, diretor científico da aMB, 

informou que a comissão de Medicina operativa, 

criada no ano passado, será reativada, com nova 

denominação: comissão de Desastres. ela será presi-

dida por José Luiz Gomes do amaral e cuidará dos 

programas de educação médica continuada e projetos 

políticos que envolvam o tema. outra comissão a ser 

retomada é a de Valorização do título de especialista 

e certificado de Área de atuação.

Dinheiro no bolso e IPAD na Mão.
Confira como!

Linhas de crédito c/ juros a partir de 0,89% a.m. (*)

(11) 2914-5995
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SEMINÁRIO

Rio de Janeiro recebe seminário 
sobre medicamentos biológicos

na noite de 19 de setembro, a aMB, em parceria com 
a associação da indústria farmacêutica de Pesquisa 
(interfarma), promoveu o seminário “Medicamentos 
Biológicos na Prática Médica – soluções e Desafios”, 
no Rio de Janeiro (RJ).  Denilson albuquerque, coor-
denador do serviço de cardiologia da Universidade 
estadual do Rio de Janeiro e da Rede D’or Hospitais, 
moderou os trabalhos. 

“nesta noite os senhores farão um investimento de 
tempo, por isso aproveitem para ouvir e aprender. na 
verdade, quanto mais conhecimento o médico adquire 
mais benéfico é para o paciente”, disse Jorge Raimun-
do, presidente do conselho consultivo da interfarma. 

Para florentino cardoso, presidente da aMB, os 
debates sobre biológicos são uma oportunidade para 
entender melhor esses fármacos e compreender como 
surgiram, qual o funcionamento e quais são os efeitos 
colaterais. “É bastante adequado que a educação médi-
ca seja continuada, pois não devemos esquecer que 
estudar faz parte da prática diária do bom médico”. 

Valdair Pinto, consultor em Medicina farmacêu-
tica, ministrou palestra sobre a introdução aos medi-
camentos biológicos e biossimilares. “É uma classe 
heterogênea de medicamentos e foi redefinida em 1982 
com a chegada da insulina humana no mercado. esse 
momento representou uma revolução em função da 
tecnologia de Dna recombinante existente no produ-
to. atualmente, cerca de 18% dos fármacos vendidos 
no mundo são biológicos”, disse. 

Leda castilho, engenheira química e professora da 
Universidade federal do Rio de Janeiro, apresentou 
aula sobre a manufatura de medicamentos biológicos. 
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mas marcaram o início da biotecnologia moderna. a 
partir desse momento, foi possível modificar as molé-
culas para que adquirissem as propriedades desejadas”. 

na segunda parte do evento foi discutido como a 
cardiologia e a nefrologia utilizam biológicos na práti-
ca diária. Denilson discorreu sobre o desconhecimen-
to conceitual dessa classe por parte dos cardiologis-
tas, também relatou alguns usos na especialidade e 
falou sobre imunogenicidade. Hélio tedesco, médico 
do Hospital do Rim e Hipertensão da Universidade 
federal de são Paulo, traçou um panorama dos princi-
pais fármacos utilizados pela nefrologia, ressaltando a 
preocupação com a segurança do paciente.

Belo Horizonte e Brasília - serão realizados mais 
dois seminários sobre medicamentos biológicos: dia 
23 de outubro, em Belo Horizonte, e 20 de novembro, 
em Brasília. o local e a forma de inscrição serão divul-
gados no site da aMB (www.amb.org.br). os eventos 
são gratuitos e contam ponto para o certificado de 
atualização Profissional.

Especialistas debateram o tema com o público

Florentino Cardoso durante o evento no Rio de Janeiro
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novas ações colhem assinaturas

Durante as eleições deste ano, tanto no primeiro turno, 
dia 7 de outubro, como no segundo, no dia 28, as empresas 
apoiadores do projeto, dentre elas a aMB, cnBB, cns, 
conass, conasems, fBH, entre outras, estarão realizando 
um esforço concentrado para a coleta de novas assinatu-
ras para o PL, aproveitando a ocasião, já que boa parte da 
população estará com o título de eleitor em mãos, cujo 
número é obrigatório na ficha de assinaturas.

Para o projeto chegar ao congresso, será necessária 
a adesão mínima de 1% da população eleitoral nacional 
mediante assinaturas, distribuídas por pelo menos cinco 
unidades federativas e no mínimo 0,3% dos eleitores em 
cada uma dessas unidades. segundo o tribunal superior 
eleitoral, o número de eleitores do Brasil em julho de 
2010 era de 135,8 milhões. assim, o número mínimo de 
assinaturas para um projeto de iniciativa popular seria, 
portanto, 1,36 milhão. as assinaturas só valerão se forem 
acompanhadas de nome completo e legível, endereço e 
dados identificadores do título eleitoral.

Paraná

em 23 de agosto, na federação espírita do Paraná, em 
curitiba, foi lançado oficialmente o projeto de lei de inicia-
tiva popular, que propõe o investimento de no mínimo 
10% da receita corrente bruta da União na saúde pública. 
Representaram a aMB na solenidade, José Macedo, vice-
presidente centro-sul, e João carlos Baracho, presidente 
da associação Médica do Paraná. 

“a ideia é coletar aproximadamente 100 mil assina-
turas nos 399 municípios do estado”, explica Macedo. 
“Durante o evento, ressaltamos a importância do projeto e 
começamos a articular uma ação para coleta de assinatura 
no dia das eleições municipais”, completou. 

o padre Mário spaki, secretário-executivo da cnBB 
Regional sul 2, informou que a igreja católica está 

engajada em coletar assinaturas nas igrejas e nas pasto-
rais. “Já estamos organizando nas dioceses um modo de 
envolver a população”, disse. este ano a campanha da 
fraternidade teve como tema a saúde pública.

Minas

em Belo Horizonte, no dia 27 de agosto, Dinis Pinhei-
ro, presidente da assembleia Legislativa de Minas Gerais, 
e o deputado carlos Mosconi convidaram representan-
tes das assembleias Legislativas do Brasil para debater a 
importância do PL de iniciativa popular para modificar 
o cenário da saúde brasileira. 

“Minas Gerais já coletou cerca de 400 mil assinaturas. 
o estado dá um ótimo exemplo de cidadania e da força 
do movimento popular que pode mudar as perspectivas 
da saúde no país, resolvendo o principal problema do 
setor: o subfinanciamento”, explicou florentino cardo-
so, presidente da aMB. 

também participaram da solenidade: Lincoln Lopes, 
presidente da associação Médica de Minas Gerais, e João 
soares, presidente do conselho Regional  de Medicina do 
estado de Minas Gerais. 

Especialidades

a sociedade Brasileira de Urologia – seção são Paulo 
também decidiu apoiar o projeto. Durante o congresso 
Paulista, realizado de 5 a 7 de setembro, em são Paulo, que 
reuniu mais de 3 mil participantes, disponibilizou a ficha 
de coleta de assinatura em seu stand principal. “apoiamos 
esse movimento porque valoriza o trabalho médico”, disse 
o presidente da entidade Rodolfo Borges dos Reis, ao preen-
cher a ficha de petição. “esse movimento é heroico e patri-
ótico porque muda a face da saúde no país”, acrescentou 
aguinaldo césar nardi, presidente nacional da sociedade 
Brasileira de Urologia, que também assinou a petição. 

pL DE INIcIATIvA 
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Esforço concentrado será realizado durante as eleições em busca de novas adesões
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Durante coletiva à imprensa (foto), a associação 
Paulista de Medicina, em parceria com a Proteste, divul-
gou, em 15 de agosto, pesquisa realizada pelo instituto 
Datafolha sobre a avaliação dos usuários de planos ou 
seguros de saúde do estado de são Paulo. na ocasião foi 
lançado também um serviço de telefonia (0800) para que 
os pacientes possam registrar suas reclamações contra os 
serviços prestados pelas empresas.

foram entrevistadas 804 pessoas com 18 anos ou mais, 
possuidoras de plano ou seguro saúde e que utilizaram 
algum serviço nos últimos 24 meses. esse número repre-
senta o universo de cerca de 10 milhões de usuários de 
planos de saúde em são Paulo. Um dos principais proble-
mas apontados diz respeito à lentidão em diversos serviços: 
demora em agendar consultas, em conseguir autorização 
para realizar exames e para conseguir atendimento em 
prontos-socorros. Há queixas também quanto à falta de 
médicos especialistas na rede credenciada, falta de opções 
laboratoriais, de hospitais e superlotação nas emergências. 

entre os usuários que utilizaram os serviços de 
planos de saúde nos últimos dois anos, 77% tiveram 
algum problema (praticamente 8 em cada 10). a média 
foi de 4,2 problemas. o índice de usuários com proble-
mas foi de 64% para consultas; 40% em exames diag-
nósticos e 72% em pronto-socorro.

“É inaceitável, para citar um exemplo da pesquisa, 
que 58% dos usuários tenham precisado recorrer a um 
pronto-socorro nos últimos dois anos e que 72% deste 
total tenham encontrado problemas em um momento 
crítico desses, em que a vida desses pacientes estava 
em risco. isso gera conf litos graves”, falou florisval 
Meinão, presidente da aPM. 

outro número alarmante refere-se à quantidade de 
pessoas que, por dificuldades e/ou falta de opções de 
atendimento do plano, precisaram recorrer a outras 
alternativas para conseguir uma consulta, internação, 
exames, cirurgias ou procedimentos: 20% recorreu ao 
sUs ou ao atendimento particular.

Planos de saúde: usuários revelam 
deficiências e insatisfação
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PRinciPais DaDos Da PesQUisa
Utilizou 

serviço (total 
da amostra)

Índice de USUÁRIOS com problemas (dentre os que utilizaram o serviço)

foi lançado ainda, junto a Proteste, um serviço nacio-
nal de 0800 que atenderá os pacientes que encontrarem 
dificuldades com os serviços oferecidos pelas empresas 
de planos de saúde e servirá como canal de esclarecimen-
tos e orientação. o número é 0800-200-4200.

“a situação é alarmante, pois muitos pacientes jamais 
terão acesso integral com a rede sobreposta como está, 
com os mesmos hospitais e laboratórios credenciados. a 
Proteste há tempos cobra da ans uma justificativa para 
tantas negativas e é uma honra acompanhar a aPM nesta 
parceria”, disse Maria inês Dolci, coordenadora institu-
cional da Proteste.

ao final, a pesquisa foi formalmente entregue ao promo-
tor de Justiça de são Paulo, carlos césar Barbosa, na espe-
rança de que a Promotoria do estado tome providências. 

“Recebo este material com grande preocupação. É o 
retrato do overbooking pelo qual passa a saúde suplemen-
tar, as pessoas estão comprando aquilo que não usufrui-
rão e isso é muito grave”, disse. entretanto, ele afirmou 
que a Procuradoria só pode tomar uma atitude efetiva se 
receber demandas coletivas e assim atuar como autora de 
uma ação civil pública. 

“Por meio do serviço de 0800 teremos um instrumento 
preciso para que estas denúncias sejam mais detalhadas e 
em alguns meses, com um volume de reclamações mais 
significativo, poderemos tomar atitudes mais contunden-
tes, pois as dificuldades apontadas na marcação de consul-
tas e utilização de prontos-socorros, portas de entrada da 
saúde, são escandalosas”, opinou José Bonamigo, 1º tesou-
reiro da aMB, representante da aMB durante a coletiva.

Consultas 
médicas 96% 62%  

(6,2 milhões de pessoas)

Demora na marcação de consultas
Médico saiu do plano
Demora na autorização da consulta
falta de médicos nas especialidades
Demora na autorização de exames durante a consulta
Restrição para realização de exames durante a consulta

Exames  
e diagnósticos 84% 40% 

(3,4 milhões de pessoas)

Demora para marcação de exames ou procedimentos
Poucas opções de laboratórios
Demora para autorização do exame
Plano não cobriu algum exame

Pronto-socorro/ 
Pronto-atendi-

mento
58% 72% 

(4,2 milhões de pessoas)

Local de espera lotado
Demora para atendimento
Demora para realização de exames
Locais inadequados para medicação
negativa de atendimento
Demora ou negativa na transferência para leito hospitalar

Internação 
hospitalar 20% 39% 

(790 mil pessoas)

Poucas opções de hospitais
Demora para autorizar internação
falta de vaga para internação
Demora na liberação de exames ou procedimentos dentro 
do hospital durante o atendimento/ internação
Dificuldade ou demora para internação na Uti
alta hospitalar antes da hora
transferência de hospital sem concordância do paciente

Cirurgia 18% 15% 
(280 mil pessoas)

Demora para autorização da cirurgia
falta de cobertura para materiais especiais
negativa de cobertura da cirurgia
falta de cobertura de tratamentos específicos

1% já recorreu à Justiça - 20% precisaram recorrer ao sUs ou atendimento particular
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Aulas gratuitas on-line estarão disponíveis 
a todos os médicos a partir de 2013

cApA

Desde 2006, a aMB oferece o Programa de educa-
ção Médica continuada (eMc) com o objetivo de 
possibilitar o acesso a conteúdo científico atualizado, 
impresso ou veiculado pela internet, de forma gratuita 
e dinâmica, de maneira a democratizar o conhecimento 
a todos os médicos do país. Recentemente, a aMB assi-
nou  acordo com o Univadis, por meio de parceria com 
a MsD, para acreditação dos cursos do BMJ Learning 
(British Medical Journal). o primeiro pacote de cursos 
estárá disponível a partir de 2013

“a parceria entre o Univadis, a MsD e a aMB tem 
como objetivos principais a disponibilização de cursos 
traduzidos do inglês sobre uma enorme gama de patolo-
gias. Deste modo, ficam disponíveis novos instrumen-
tos de recertificação aos médicos brasileiros, de alta 
qualidade, muito bem escritos. estou convicto que este 
projeto da aMB será um sucesso e contribuirá para a 
melhoria contínua da qualidade da prática clínica no 
Brasil”, diz antónio Vaz carneiro, diretor do centro de 
estudos de Medicina Baseada na evidência da faculda-
de de Medicina da Universidade de Lisboa e presidente 
mundial do projeto Univadis.

o acordo amplia a oferta e facilita o acesso gratuito 
à educação médica continuada de qualidade em portu-
guês, contribuindo para a especialização e atualização 
profissional. os cursos disponibilizados pelo BMJ Lear-
ning são validados pela aMB com base na legislação 
brasileira, nas diretrizes clínicas aprovadas pela enti-
dade e pela comissão nacional de acreditação (cna), 
responsável pela distribuição dos pontos e emissão do 
certificado de atualização Profissional. 

“É uma satisfação para a MsD fazer parte dessa 
iniciativa única que provê acesso a uma plataforma com 
tamanha quantidade de conhecimento. essa parceria é 
uma oportunidade ímpar para contribuir com a forma-
ção do médico, pois permite que profissionais de todas 
as especialidades, em qualquer parte do Brasil, possam 
acessar, pesquisar, ler e baixar o que há de mais moder-
no”, conta José octávio costa, diretor médico da MsD.   

o acesso aos cursos on-line do BMJ serão feitos 
via site da aMB (www.amb.org.br) – pelo ícone eMc. 
Bastará realizar um cadastro e, ao final, receberá um 
e-mail para registro de senha e acesso ao conteúdo do 
BMJ Learning. são mais de 235 cursos dos quais 150 
em português em 40 especialidades médicas. todos 
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são identificados por áreas terapêuticas, sendo possível 
também utilizar opções de busca para encontrar o curso 
desejado. cada curso (veja modelo abaixo) é dividido 
em seções, sendo finalizado por um questionário que 
requer aprovação mínima de 70%, caso contrário será 
exigido que o teste seja refeito. em caso de aprovação, 
será emitido certificado de aprovação, que terá validade 
para o processo de recertificação proposto pela comissão 
nacional de acreditação – cna.

“a formação e a qualificação do médico são os pila-
res da aMB. com esta parceria com o Univadis provere-
mos aos profissionais a possibilidade de se atualizarem 
e adquirirem conhecimento produzido nas melhores 
universidades do mundo. sem dúvida é um privilégio 
para a aMB oferecer educação médica de tão alto nível”, 
comemora o presidente da aMB, florentino cardoso.

Outros cursos do Programa 

de Educação Médica da AMB

Diagnóstico e Tratamento da Dependência 
e Uso Nocivo do Álcool  

Auxilia o médico a compreender, de modo 
abrangente, as questões biológicas, cognitivas,  
comportamentais e sociais presentes na depen-
dência química, adotando uma atitude acolhe-
dora e proativa.

Atualização em Sepse 

É dividido em nove aulas e tem como foco 
fornecer aos profissionais que atuam em Terapia 
Intensiva, Medicina de Urgência ou setores com 
alta incidência de infecções graves, informações 
gerais e as diretrizes atuais sobre sepse.

Diagnóstico e Tratamento do Tabagismo 

O médico poderá atualizar seus conhecimentos 
na área e reforçar a experiência da visão multi-
disciplinar como objetivo de promover a aten-
ção integral ao paciente.

Pílulas de Estatística 

Foi concebido para médicos e estudantes de 
medicina dentro dos temas essenciais da área. 
Em 11 aulas são elencados os temas primordiais 
para auxiliar os médicos na análise crítica de 
textos científicos.

Atualização em Emergências Médicas

O programa contém um total de 20 aulas foca-
das em emergências médicas, abordando desde 
o atendimento emergencial inicial aos principais 
tipos de trauma.

Atualização em Saúde da Família

O programa Saúde da Família conta com 20 
aulas para atualização em diversos temas perti-
nentes à área.

Prevenção e tratamento do AVC

Objetiva integrar a rede de assistência ao AVC, 
atualizando os conceitos envolvidos no atendi-
mento aos pacientes desde a rede básica até os 
centros de maior complexidade.

Antônio Vaz Carneiro, presidente mundial do projeto Univadis; Eleuses 
Paiva, deputado federal e ex-presidente da AMB;  Florentino Cardoso, 
presidente da AMB;  João Sanches, diretor de Assuntos Corporativos 
da MSD;  José Octávio Costa, diretor médico da MSD, durante o lança-
mento da parceria AMB/MSD/Univadis.
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Modelo de curso de BMJ Learning, que poderá ser acessado pelo site 
www.amb.org.br
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o programa de educação Médica continuada da 
aMB, em conjunto com as sociedades de especialida-
de, já produziu até hoje 400 diretrizes clínicas, todas 
impressas e distribuídas em 10 volumes. além deste 
vasto material impresso que ultrapassa 5 mil páginas 
de pura informação científica, a aMB também ofere-
ce a todos os médicos do Brasil, de forma gratuita, a 
 oportunidade de cursar aulas on-line baseadas no 
conteúdo das diretrizes clínicas elaboradas pela equipe 
do Programa Diretrizes. atualmente, estão disponíveis 
75 aulas, com cerca de 12 novas aulas liberadas por mês 
envolvendo diversas especialidades médicas.

além das diretrizes clínicas e das aulas on line, a aMB 
também realiza com frequência cursos presenciais como 
mecanismo de prover educação continuada. o mais recen-
te (fundamentos de Resposta ao Desastre) aconteceu em 
parceria com a escola Paulista de Medicina da Universidade 
federal de são Paulo (Unifesp), do qual participaram quase 
100 médicos residentes que começaram o R1 em 2012. 

as aulas foram proferidas por Luiz fernando falcão, 
Denise Miyuki, Maria Harada, Murillo assunção, Dirceu 
carrara e Rodrigo Perrella e abordados temas como  Visão 
Geral dos Desastres e emergências em saúde, Preparo 

 “o diferencial é que essas aulas são autoinstrucio-
nais, de navegação leve e fácil e em cerca de uma hora 
é possível concluí-las. o conteúdo é absolutamente 
fidedigno à diretriz original e os links permitem que 
o médico percorra a aula na ordem que preferir. os 
questionários são elaborados por médicos e fornecem o 
resultado automaticamente. as aulas falam a linguagem 
deste profissional de forma direta e objetiva”, explica 
Maria teresa Meirelles Leite, coordenadora pedagógica 
do programa de educação médica.

Para o diretor científico edmund Baracat, este é mais 
um trabalho desenvolvido pela aMB para capacitar os 

Programa Diretrizes

de Pessoas, Planejamento e Preparo da comunidade, o 
sistema de saúde nos Desastres, Legislação e Ética, iden-
tificação de Riscos e Modelo de Desastre, como agir em 
caso de Desastres. 

“o tema é muito relevante devido à incidência de 
desastres no Brasil e no mundo. Do ponto de vista da 
recepção dos residentes é interessante proporcionar um 
curso com temática contemporânea, pois mostra que 
o programa de residência da Unifesp está alinhado às 
demandas mais emergentes”, disse José Bonamigo, 1º 
tesoureiro da aMB, que participou do evento.

Cursos presenciais
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todo conteúdo fornecido pelo programa de educação 
médica continuada da aMB é válido para a obtenção do 
certificado de atualização Profissional (caP), para os 
portadores dos títulos de especialista e certificados de 
áreas de atuação instituído pela aMB.

a aMB, com o apoio de todas as sociedades de 
especialidade filiadas, ampliou e fortaleceu a comissão 
nacional de acreditação, sendo responsável por admi-
nistrar a pontuação dos eventos científicos necessários 
para que o certificado de atualização Profissional seja 
emitido, atestando assim que o médico especialista 
possui conhecimentos atuais sobre a prática médica. 

as regras para a atualização continuam as mesmas: o 
médico portador de título de especialista ou certificado de 
área de atuação que acumular 100 pontos no período de 5 
anos sequenciais receberá a atualização de seu documento 
por meio do caP. entretanto, devido ao processo de rees-
truturação interno na comissão nacional de acreditação, 
a aMB prorrogou a emissão dos primeiros caPs, progra-
mados para dezembro de 2011, para dezembro de 2012. 

É importante salientar ainda que o título de especia-
lista ou certificado de área de atuação não perde seu valor. 

o médico inscrito no processo 
precisa apenas comprovar que 
se manteve atualizado após ser 
aprovado nas provas de obtenção 
do documento. 

“a aMB entende que desta forma 
está garantindo o permanente aprendizado médico e a 
sua atualização científica, visando não só a valorização 
do profissional, mas o melhor atendimento à população”, 
afirma o presidente florentino cardoso.

Exemplos de seriedade
a preocupação da aMB em manter o médico atualizado 

é corroborada por outras instituições de credibilidade tanto 
em nível nacional como internacional. Um dos mais concei-
tuados hospitais do país, especialmente pela qualidade de seu 
corpo clínico, o albert einstein, na cidade de são Paulo, desde 
2002 conta com um programa de educação médica continua-
da anual e obrigatório a todos os médicos contratados. 

o programa consiste de uma pontuação mínima de 50 
pontos/ciclo anual, sendo sugerido que, ao menos 50% da 
pontuação, deva estar relacionada à área de atuação prin-
cipal do médico. as formas de atualização são reuniões 

RECERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Acesso às aulas on-line da AMB

As aulas estão dispostas em um ambiente 
virtual de aprendizagem. Para acessá-las pela 
primeira vez, será necessário preencher um 
formulário de cadastramento pelo site www.
amb.org.br. Após no máximo um dia útil, você 
receberá um e-mail com seu login e senha. 

É importante que os dados cadastrais estejam 
atualizados para a identificação e computa-
ção dos créditos. Nos acessos seguintes, serão 
necessários apenas login e senha. Para iniciar, 
selecione um dos ícones laterais e preencha 
o formulário de cadastramento. Os temas 
estão organizados em módulos ou programas, 
compostos de um número variável de aulas. 
O médico pode escolher quantas aulas deseja 
realizar, não havendo necessidade de cumprir 
todo o módulo. 

Em cada aula há uma avaliação prévia e uma 
avaliação final, ambas obrigatórias. 

médicos, possibilitando que eles se mantenham atualiza-
dos em suas respectivas áreas. 

“Uma diretriz traz sempre as evidências mais recen-
tes sobre o assunto em questão e, ao fundamentar as aulas 
com esse conteúdo, podemos oferecer ao médico o que de 
mais recente há sobre o tema”, falou.

as aulas podem ser acessadas pelo site da aMB (www.
amb.org.br) clicando sobre o ícone eMc (Veja quadro). os 
profissionais que acertarem 70% das questões acumula-
rão crédito de 0,5 ponto para o certificado de atualização 
Profissional, já validado pela comissão nacional de acredi-
tação, pontuando desta forma no programa de revalidação 
do título de especialista ou certificado de atuação. 
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de especialidades, eventos científicos, atividades on-line 
(vídeoaulas, casos interativos, e-learnings), publicações, 
atividades acadêmicas, treinamentos, cursos de atualiza-
ção, a maioria deles disponibilizados pela própria institui-
ção e inscritas no sistema de pontuação da cna.

“ao final do ciclo, todos os médicos recebem um certi-
ficado e um relatório individual, onde informamos a sua 
posição (pontuação) em relação à média institucional e 
um histórico do médico nos últimos ciclos para que ele 
possa verificar sua evolução”, explica Julio cesar Martins 
Monte, Gerente Médico do Hospital albert einstein. “a 
não aderência ou insuficiência no Programa de educação 
Médica continuada afeta os benefícios que a instituição 
possa vir a oferecer ao profissional como consultório, 
indicador de especialidade, benefícios em exames, entre 
outras”, finaliza.

no Rio Grande do sul, a rede sistema de saúde Mãe de 
Deus (ssMD), composta por 9 unidades hospitalares situa-
das em Porto alegre e em outras cidades do estado (canoas, 
capão da canoa, torres, santo antônio da Patrulha, taquara 
e campo Bom), compreende 1600 leitos, sendo 450 de saúde 
suplementar e os demais de saúde pública (sUs). 

“estamos em processo de recadastramento do corpo clíni-
co de toda a rede e estabelecimento da alçada de cada médico, 
ou seja, em que unidades do sistema eles irão atuar, qual a sua 
qualificação e que tipo de atendimentos e/ou procedimentos 
ele está autorizado a realizar”, explica Luiz felipe Gonçalves, 
diretor técnico do sistema de saúde Mãe de Deus.

esta avaliação será realizada a cada três anos. os médicos 
do corpo clínico têm a sua atividade organizada e desenvol-
vida em institutos e especialidades Médicas, cujas ativida-
des são coordenadas por médicos gestores. eles também são 
responsáveis pelo desenvolvimento e qualificação dos proces-
sos de avaliação médica e educação continuada. 

“também estamos em processo de desenvolvimento 
de material à distância para atualização do corpo médico, 

especialmente dedicado aos médicos das Unidades Hospita-
lares do ssMD no interior do estado”, completa Luiz felipe.

Grã Bretanha: 
recertificação anual

a partir de dezembro de 2012, os médicos licenciados 
da Grã-Bretanha terão de fazer revalidação a cada cinco 
anos por meio de avaliações regulares embasadas nas 
orientações do guia de Boas Práticas Médicas da associa-
ção Médica da Grã-Bretanha. o objetivo é ter a maioria 
dos médicos licenciados revalidados pela primeira vez até 
o final de março de 2016, porém a previsão do término do 
primeiro ciclo é em março de 2018 e apenas os médicos 
que têm licença para praticar farão o processo. 

no processo, o gestor fará suas considerações por meio 
das avaliações e outras informações do sistema de gover-
nança clínica do local de trabalho do médico. Podem ser 
feitas considerações positivas, atestando que o médico 
está apto para a prática e deve ser revalidado; pedidos de 
deferimento porque os gestores precisam de mais tempo 
e mais informação para fazer a revalidação (nesse caso, a 
licença do médico não é afetada) ou notificação de que o 
profissional falhou no engajamento com as avaliações ou 
outros processos que sustentam a revalidação. 

o quanto de atualização profissional um médico preci-
sa ou quais atividades são apropriadas é diferente para 
cada um. Por isso, a associação entende que é melhor 
não especificar créditos ou horas, embora reconheça que 
outras organizações, como os colégios Médicos Reais e 
faculdades, devam oferecer orientações de como os médi-
cos devem fazer o programa de atualização de acordo com 
a especialidade praticada. 

Univadis: uma das maiores bibliotecas do mundo
Lançado em 2001, o Univadis atua em 38 países dos continentes ásiático, africano, europeu, além 
do Oriente Médico e agora na América do Sul, colaborando com médicos que procuram informa-
ções médicas on-line e serviços que lhes permitam gerir melhor o atendimento de seus pacientes. O 
Univadis é considerado uma das maiores bibliotecas médicas e motor de pesquisa do mundo. Sua 
parceria com a Science Press Internet Services (SPIS) oferece solução inovadora para a necessidade 
crescente dos médicos na busca por informação médica rápida e objetiva. O resultado foi a criação 
do primeiro mecanismo de busca médica, que fornece uma interface simples para pesquisar a mais 
extensa, de alta qualidade e up-to-date, biblioteca on-line especializada de recursos médicos, em 
apenas alguns segundos. Este recurso permite que os médicos acessem 15 milhões de citações 
PUB MED, mais de 4 mil artigos de texto completo, além de 5 mil revistas médicas e mais de 4 mil 
imagens com comentários editoriais com base em suas especialidades. Suas principais ferramen-
tas de educação médica continuada  são livros, revistas e recursos como First -View e biblioteca de 
imagens, educação peer-reviewed, incluindo a biblioteca completa de cursos de aprendizagem BMJ, 
busca médica dedicada, notícias, informações droga-a-droga, bancos de dados científicos e diretri-
zes, atualizações de literatura, resenhas, comentários, fóruns, biblioteca de slides, entre outros. 
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a Diretoria Plena da aMB (foto) esteve reunida na 
manhã de quinta-feira, dia 16 de agosto, na sede da aMB, 
para eleger os novos ocupantes dos cargos de 2º tesoureiro e 
de diretor de Defesa Profissional. 

“Pelo artigo 49 do estatuto da aMB, é dever da diretoria 
eleger um diretor para qualquer de seus cargos quando se 
verificar vacância ou impedimento”, disse aldemir soares, 
secretário-geral da aMB.

florentino cardoso, presidente da aMB, apresentou os 
dois nomes sugeridos para ocupar os cargos: para 2º tesourei-
ro, Murilo Rezende de Melo, de são Paulo, e para a diretoria 
de Defesa Profissional, emílio césar Zilli, do Rio de Janeiro. 

“Murilo Melo tem experiência em gestão e finanças, assim 
como laços fortes com a associação Paulista de Medicina. Já 
emílio Zilli participa há muito tempo das lutas associativas 
da aMB e da sociedade Brasileira de cardiologia, atuando 
inclusive nos trabalhos para a confecção da cBHPM. ele 
acompanha essa trajetória da Defesa Profissional e é um 
médico bastante atuante na prática clínica no Rio de Janei-
ro. fortalecendo os laços com as federadas e as sociedades 
de especialidades juntam-se a nós dois colegas experientes 
e que poderão contribuir muito para nossa querida aMB”, 
explicou cardoso.

“espero que possa contribuir para o fortalecimen-
to administrativo-financeiro da nossa aMB. Participar 

Diretoria Plena: reunião em São Paulo 
aprovou nomes de novos diretores

desta gestão de batalhadores pela dignidade do médico e 
da Medicina é uma honra, um desafio e uma felicidade. 
espero poder colaborar com os colegas, aproveitando um 
pouco da minha experiência de quase sete anos na Dire-
toria de Patrimônio e finanças da aPM”, falou Murilo 
Melo. 

“após quase duas décadas trabalhando com defesa 
profissional e qualidade assistencial, aprendi que estas duas 
questões são indissociáveis. Para defendermos o profissio-
nal devemos primeiro valorizá-lo e, para tal, temos de lhe 
proporcionar a melhor qualificação possível e o melhor 
respaldo logístico e institucional para lhe defender e orien-
tar perante o mercantilismo desenfreado, que em tantos 
setores, infelizmente, ainda atenta contra o nosso exercício 
profissional. enquanto diretor de Defesa Profissional da 
aMB, estou consciente de que o papel muitas vezes modu-
lador e conciliador de nossa instituição deverá se adap-
tar constantemente às mais diversas variáveis do cenário 
médico profissional em nosso país, mas que em nenhum 
momento deverá se afastar de seus objetivos primeiros, a 
defesa do exercício e da dignidade profissional do médico 
e a permanente e intransigente defesa dos interesses dos 
nossos pacientes”, declarou emílio Zilli. 

a seguir, nívio Moreira Júnior, presidente do comitê 
Médico Jovem da aMB, instalado com recente a reforma do 
estatuto, apresentou os objetivos de trabalho do grupo. 
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MOvIMENTO 
MÉDIcO

Lideranças médicas nacionais – aMB, cfM e fenam – 
reuniram-se no dia 31 de agosto em Brasília com presiden-
tes e diretores de diversas federadas, conselhos Regionais 
e sindicatos para definir uma data única de manifestação 
contra os planos de saúde em todo o país. 

após balanço das negociações em cada estado, foi deci-
dido paralisar o atendimento eletivo a partir de outubro 

Mobilização: médicos suspenderão
atendimento em todo país

próximo, em mais de um dia de protesto, de preferência 
elegendo operadoras que tenham se mostrado mais resis-
tentes ao diálogo com os médicos. contudo, ficou a cargo de 
cada estado definir os detalhes de sua estratégia de acordo 
com as realidades locais. Haverá uma identidade visual única 
para as ações de outubro, com mensagens previamente defi-
nidas no sentido de explicar o protesto à população.

São Paulo

em são Paulo  o movimento já teve início: no dia 5 de 
setembro, na sede da associação Paulista de Medicina (aPM), 
houve coletiva à imprensa para antecipar o funcionamento 
da interrupção do atendimento eletivo aos planos de saúde, 
realizado no dia 6 de setembro.  em seguida, os médicos, 
de aventais verdes e amarelos, simbolizando compromisso 
com a cidadania e em defesa de uma assistência qualificada, 
fizeram uma passeata até a câmara Municipal, onde solicita-
ram apoio dos vereadores às reivindicações do movimento: 
valores justos às consultas e procedimentos, regularização 
dos contratos firmados com operadoras – com a inclusão de 
cláusula de reajuste periódico, e fim da intervenção na rela-
ção entre médico e paciente, da pressão para reduzir exames, 
internações e para antecipar altas.

as entidades médicas nacionais rejeitaram o termo de 
cessação de conduta (tcc) proposto pelo conselho admi-
nistrativo de Defesa econômica (caDe), do Ministério da 
Justiça, em relação à atuação das entidades em defesa dos 
médicos. Dentre outras propostas (veja quadro), o  tcc 
propõe que as entidades renunciem, por exemplo, ao direito 
de organizar protestos reivindicatórios honorários. 

o encontro com o órgão da secretaria de Direito econô-
mico (sDe) tinha como objetivo trazer consenso sobre 
o direito dos médicos. o órgão havia se comprometido a 
analisar os pontos levantados pelas entidades médicas. no 
entanto, além de proibir qualquer tipo de mobilização, quer 
ainda impedir a adoção da classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos (cBHPM) como critério 
de remuneração.

“insistimos que a cBHPM não carteliza e nem prejudica 
os usuários de planos de saúde,  apenas referencia o trabalho 
do médico com a operadora de saúde”, diz o presidente da 
aMB, florentino cardoso.

o uso da cBHPM como parâmetro mínimo de hono-
rários interpretado pelo caDe como cartelização tem sido 
julgado de forma diferente pelo Judiciário em vários esta-
dos da federação. em são Paulo, a ação movida pelo caDe 
contra a aPM foi julgada improcedente. em santa catarina, 
o tribunal Regional federal da 4ª Região entendeu como 
legítima a aplicação da cBHPM como fator de correção, e 
no Distrito federal a 9ª Vara cível federal julgou improce-
dente a ação do Ministério Público para suspender os efeitos 
jurídicos da Resolução 1.673/03, que adota a cBHPM como 
padrão mínimo de remuneração na saúde suplementar.

Propostas do CADE
▶ Proibir que as entidades médicas fomentem protestos coletivos que afetem o atendimento aos beneficiários de planos de 
saúde por tempo indeterminado. 
▶ Proibir orientações ou qualquer outra forma de apoio à cobrança pelos médicos, de valores adicionais por consultas ou  
procedimentos dos beneficiários de planos de saúde credenciados. 
▶ Proibir a participação dos médicos em movimentos de negociação coletiva, paralisações, boicotes, descredenciamentos ou 
acatamento irrestrito a qualquer decisão das entidades médicas. 
▶ Proibir retaliação aos médicos que não adotem a cBHPM como padrão de remuneração. 

CADE

São Paulo: de verde e amarelo, médicos protestaram
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cOMISSõES

entre os meses de agosto e setembro, a comissão de 
assuntos Políticos esteve reunida duas vezes para analisar 
novos projetos de lei e participar de audiências com deputados 
e senadores.

no dia 29 de agosto, foram debatidos 26 novos projetos. o 
PL 4231/12, do deputado Major fábio, que obriga os médicos 
assistentes a comunicar aos pais ou responsáveis e aos conse-
lhos tutelares sobre atendimento a menores embriagados ou 
sob efeito de drogas, foi considerado relevante e será acompa-
nhado pelos membros da caP. 

o PLs 287/12, da senadora Maria do carmo alves, deter-
mina como crime a interrupção de gravidez em razão de 
diagnóstico de anencefalia. a caP se posicionou contrária à 
proposta e elaborará parecer com o auxílio da câmara técnica 
de Bioética. o PL 4346/12, que estabelece a prestação obrigató-
ria de serviços por médicos recém-graduados que foram bene-
ficiários de bolsas ou auxílios federais, também recebeu pare-
cer contrário, pois o movimento médico entende que o ensino 

AMB CRIA COMISSãO DO MéDICO JOvEM

Durante assembleia extraordinária que discutiu a refor-
ma do estatuto da aMB, em 15 de junho, também foi criada a 
comissão do Médico Jovem da aMB. a comissão é originá-
ria do comitê criado em 2011 para atender as demandas dos 
médicos jovens filiados à aMB e suas federadas.

“o novo estatuto da aMB também integrou os acadêmi-
cos de medicina na composição do meio associativo da entida-
de”, explicou José Bonamigo, 1º tesoureiro. 

Por definição, os médicos jovens são aqueles com menos 
de 40 anos, que terminaram a residência ou a especializa-
ção e estão entrando no mercado de trabalho. Precisam, 
portanto, de orientação sobre educação médica continuada, 
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FM público já é pago por meio dos impostos recolhidos e a política 

de recursos humanos é obrigação do estado.
Já no dia 19 de setembro, a primeira proposta considerada 

relevante para ser acompanhada foi o PL 3650/12, da deputada 
Manuela D’Ávila, que tipifica a obtenção de vantagem obtida 
pelo encaminhamento de procedimentos, comercialização 
de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qual-
quer natureza. a caP considerou o projeto relevante por dar 
dimensão penal ao problema, reforçando assim sanção previs-
ta no código de Ética Médica.

foi analisado ainda o PL 4372/12, que cria o instituto 
nacional de supervisão e avaliação da educação superior 
(insaes), uma autarquia federal vinculada ao Mec que 
supervisionaria e avaliaria instituições de educação superior e 
cursos de educação superior no sistema federal, e certificaria 
entidades beneficentes que atuem na área de educação superior 
e básica. a caP solicitará parecer da comissão de educação 
Médica do cfM.

neste período, a caP participou ainda de quatro audi-
ências no congresso. a primeira foi com o senador Paulo 
Paim, sobre o PLs 168/12, que trata de serviço obrigató-
rio para o médico; com o deputado fábio trad, relator do 
PL 6964/10 na comissão de constituição e Justiça e de 
cidadania, e com o deputado Lelo coimbra sobre o ReQ 
184/12 encaminhado à comissão de educação, que soli-
cita a realização de audiência pública de esclarecimento 
sobre a formação dos médicos no País, residência médica 
e condições de atendimento aos pacientes nos hospitais 
universitários. o grupo participou ainda de audiência com 
o deputado sebastião Bala Rocha, na câmara, a respeito 
do PL 4371/12, que trata da remuneração dos cargos de 
algumas carreiras oficiais, dentre elas a de médico-legista 
civil e a de técnico em Medicina Legal civil.

CAP avalia projetos e participa 
de audiências em Brasília

cursos de aperfeiçoamento, orientação profissional geren-
cial e econômica.

a princípio, as atividades propostas pela comissão serão 
organização de cursos específicos de gestão de consultório, 
educação continuada e aperfeiçoamento específico para cada 
faixa etária, aproximação dos residentes, cursistas e acadêmi-
cos por meio desse grupo, interação com novas lideranças nas 
sociedades de especialidade, formação de lideranças próximas 
ao associativismo médico.

a comissão é composta por nívio Lemos (Presidente); 
Guilherme salgado (Vice-presidente); Rainardo antonio 
Puster (secretário-geral); Rafael Vasconcellos (Diretor de 
Relações associativas) e Phillipe Hawlitschek (Diretor de 
cursos e treinamentos). contatos com a comissão podem ser 
feitos pelo e-mail ambjovem@amb.org.br .
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economia Médica pauta trabalhos Comissão Mista
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to, a comissão Mista de especialidades 
esteve reunida com representantes do colé-
gio Brasileiro de cirurgiões e do colégio 
Brasileiro de cirurgia Digestiva para dar 
andamento às discussões sobre o reconhe-
cimento da cirurgia bariátrica como área de 
atuação. Representantes do Departamento 
de estimulação cardíaca artificial (Deca), 
vinculado à sociedade Brasileira de cirur-
gia cardiovascular, também comparece-
ram à reunião com a cMe para tratar do 
reconhecimento desta área de atuação. foi 
iniciada ainda a discussão sobre a nova 
resolução da cMe, que normatiza as espe-
cialidades e áreas de atuação médicas reco-
nhecidas no país. aldemir soares represen-
tou a aMB no encontro.

a comissão de economia Médica, coordenada por Roberto Gurgel, 
diretor da área na aMB, reuniu-se em 10 de agosto e em 14 de setembro. 
o primeiro encontro serviu para definir como será pautado o trabalho 
do grupo. o segundo contou com a participação de clarice Petramale, 
coordenadora da comissão nacional de incorporação de tecnologias 
no sUs (conitec) do Ministério da saúde. Roberto Gurgel, diretor 
de economia Médica da aMB, coordenou ambos os encontros.

clarice explicou o funcionamento da conitec e frisou que as enti-
dades médicas e Ministério devem se alinhar nesta discussão, usando a 
mesma metodologia e visando sempre a eficácia e a segurança.  na parte 
da tarde, os integrantes da comissão participaram do curso organizado 
pela aPM sobre economia Médica, quando foram debatidas as questões: 
dilemas da saúde suplementar, fundamentos da economia médica, avalia-
ção de tecnologias, tomada de decisões em saúde e defesa profissional.

implantes recebe Ministério da saúde
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a câmara técnica de implantes esteve reunida na sede da aMB 
nos dias 3 de agosto e 14 de setembro. na primeira, Joselito Pedro-
sa, gerente-geral de tecnologia de Produtos para a saúde da agência 
nacional de Vigilância sanitária (anvisa), informou que está sendo 
definido um termo de cooperação entre a aMB e anvisa, que facilitará 
o trânsito e o trabalho conjunto com as sociedades de especialidade.

a segunda contou com a participação de clarice Petramale, coorde-
nadora da comissão nacional de incorporação de tecnologias no sUs 
(conitec) do Ministério da saúde. ela apresentou o trabalho feito 
pela comissão, que basicamente avalia e incorpora na saúde pública 
medicamentos, produtos em saúde e procedimentos que, como primei-
ro requisito, estejam registrados na anvisa e não sejam experimentais.

Prevenção e Combate  
à Obesidade

a comissão de Prevenção e combate 
à obesidade discutiu, no dia 30 de agosto, 
ações para dar andamento aos trabalhos do 
grupo. foi debatida a viabilidade de se reali-
zar algumas ações para comemorar a data 
de 10 de outubro, Dia nacional de Preven-
ção à obesidade. fábio saito, representante 
da sociedade Brasileira de cirurgia Plástica, 
apresentou dados sobre abdominoplastias 
realizadas em ex-obesos.  a reunião foi coor-
denada por Rogério toledo Jr., diretor de 
Proteção ao Paciente da aMB. 

Avaliação de Novas Tecnologias

coordenada por Roberto Gurgel, diretor 
de economia Médica da aMB, a câmara 
técnica de avaliação de novas tecnologias 
retomou seus trabalhos no dia 10 de agosto.  
os participantes ressaltaram a importância 
desta câmara, frisando que mesmo que não 
haja solicitações para que novas tecnologias 
sejam avaliadas, o grupo deve discutir temas 
afins, como procedimentos que já vêm sendo 
aplicados em larga escala, mas que ainda não 
são formalmente aceitos dentro dos sistemas 
de saúde. Para a próxima reunião os partici-
pantes retomarão o treinamento referente à 
análise de trabalhos científicos e à linguagem 
da evidência científica.
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Parabéns colegas!
Homenagem da AMB e seu 

conjunto de Federadas a todos 
os médicos e médicas que 

diariamente lutam pela 
preservação do bem mais 
precioso do ser humano 

que é a vida.

18 de outubro

Dia do Médico

www.amb.org.br
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 � pRONTO-SOcORRO: 
MEDIcINA DE 
EMERGêNcIA

Lançado em nova edição 
no mês de julho, o livro 
aborda de forma prática 
as principais síndromes 
e doenças encontradas no 
departamento de emer-

gência. constituído de 288 capítulos divi-
didos em 14 seções, a obra foi aprimorada 
e tem seis novos capítulos em relação à 
edição anterior: incidentes de Múltiplas 
Vítimas e Desastres, segurança do Pa-
ciente no Departamento de emergência, 
intubação orotraqueal e intubação de 
sequência Rápida, trauma Pediátrico, 
olho Vermelho e Dor ocular e Ultrasso-
nografia no Paciente Hipotenso.

 � AbIIS

a aBiis, aliança Brasileira da indústria 
inovadora em saúde, é uma união de três 
entidades representativas do segmento de 
produtos e equipamentos médico-hospita-
lares e de diagnóstico in vitro: associação 
Brasileira da indústria de alta tecnologia 
de equipamentos, Produtos e suprimentos 
Médico-Hospitalares (abimed), associa-
ção Brasileira de importadores e Distri-
buidores de implantes (abraidi) e câma-
ra Brasileira de Diagnóstico Laboratorial 
(cBDL). Juntas, as associações somam 
cerca de 400 empresas atuantes na produ-
ção, importação, exportação e distribuição 
de produtos e equipamentos médicos para 
diagnóstico, prevenção e tratamento em 
saúde. esses produtos, entre máquinas de 
Raios X, marca-passos, stents e kits e re-
agentes para diagnóstico, representam 7% 
do total de gastos com saúde no país.

 � vAcINA

além das vacinas contra  sarampo, ca-
xumba e rubéola, já contempladas na trí-
plice viral ofertada gratuitamente pelo 
sistema Único de saúde (sUs), desde 1992, 
o  calendário básico de imunizações pas-
sará a contar a partir de 2013 com a vacina 
tetra viral, que inclui a imunização contra 
a varicela, mais conhecida como catapora. 
Dados do Ministério da saúde mostram 
que quase 11 mil pessoas são internadas 
por ano pela varicela, com mais de 160 óbi-
tos. as internações causadas pela varicela 
custam cerca de R$ 7 milhões para o sUs.

 � pLANOS DE SAúDE

a agência nacional de saúde suplemen-
tar (ans) lançará ainda neste ano um site 
que permitirá aos usuários de planos de 
saúde realizar comparação online de di-
ferentes indicadores de qualidade, dentre 
eles, a estrutura, assistência e satisfação 
dos beneficiários. a ans também per-
mitirá que a população observe a rede de 
cobertura de cada plano, favorecendo a 
escolha na hora da contratação ou migra-
ção de plano.  segundo levantamento da 
própria ans, o Brasil conta atualmente 
com mais de 47,8 milhões de beneficiários 
de planos de assistência médica, enquan-
to em 2002 eram 31,1 milhões. no site da 
ans é possível consultar o ranking de 
reclamações sobre as operadoras. os in-
dicadores que poderão ser avaliados pelo 
site são: estrutura e operação, econômi-
co-financeiro, assistenciais de atenção à 
saúde, e satisfação dos Beneficiários. eles 
compõem o Índice de Desenvolvimento 
da saúde suplementar (iDss), criado pela 
agência para avaliar a qualidade das ope-
radoras. contatos com a ans poderão ser 
feitos pelo Disque ans (0800 701 9656), 
central de Relacionamento no site da 
agência ou, ainda, presencialmente, em 
um dos 12 núcleos da ans nas principais 
capitais brasileiras.

 � pESO

Meia hora de atividade física é tão eficaz 
na redução de peso e de massa corporal 
quanto 60 minutos, garantem pesquisa-
dores da Universidade de copenhague, 
em um artigo publicado na revista cien-
tífica American Journal of Physiology. a 
conclusão baseou-se no monitoramento 
de 60 homens obesos, porém saudáveis, 
que tentavam melhorar sua condição fí-
sica. eles foram acompanhados durante 
13 semanas. Metade dos participantes 
seguiu um programa de uma hora de 
exercícios diários e a outra metade fez 
apenas meia hora de exercícios. os re-
sultados do experimento surpreenderam 
a equipe dinamarquesa. em média, os 
participantes que fizeram 30 minutos de 
exercícios diários perderam 3,6 quilos 
em três meses. os que fizeram uma hora 
de exercícios, no entanto, perderam ape-
nas 2,7 quilos. nos dois grupos, a perda 
de massa corporal foi a mesma - 4 quilos.

 � RIScO cARDíAcO

Pessoas que têm o sangue do tipo o são 
menos suscetíveis a problemas cardíacos 
do que quem possui sangue a, B, e aB. 
a conclusão é de um estudo realizado 
por cientistas da escola de saúde Públi-
ca da Universidade de Harvard, e publi-
cado na revista especializada American 
Heart Association Journal. nas pessoas 
com o tipo sanguíneo mais raro, o aB, 
a probabilidade de sofrer com doenças 
cardíacas é 23% maior do que para as 
pessoas com o tipo sanguíneo o. a pes-
quisa também concluiu que, para pesso-
as com sangue do tipo B, o risco de do-
enças cardíacas aumenta em 11% e, para 
pessoas com sangue tipo a, o aumento 
seria de 5%. as conclusões são baseadas 
em dois grandes estudos realizados nos 
estados Unidos, um envolvendo 62.073 
mulheres e outro, 27.428 pessoas adul-
tas. eles tinham entre 30 e 75 anos e fo-
ram acompanhados durante 20 anos.

 � Ex-fUMANTES

o Brasil ocupa um lugar destaque entre 
os países com maiores taxas de fumantes 
que abandonaram o vício, segundo um 
estudo divulgado pela revista médica The 
Lancet. o país também tem a menor taxa 
de homens fumantes em relação ao total 
da população, comparado com os outros 
países analisados. segundo o levanta-
mento feito entre outubro de 2008 e mar-
ço de 2010, 46,4% dos homens brasileiros 
e 47,7% das brasileiras que disseram que 
já fumaram diariamente no passado ti-
nham abandonado o vício. o número é o 
terceiro mais alto da pesquisa, atrás ape-
nas do Reino Unido (com 57,1% para os 
homens e 51,4% para as mulheres) e dos 
estados Unidos (48,7% e 50,5%, respec-
tivamente). a pior situação é encontrada 
na china (12,6% de homens e 16,8% de 
mulheres) e na Índia (12,1% e 16,2%). os 
dados mais recentes do Ministério da 
saúde sobre o fumo na população brasi-
leira trazem um panorama mais positivo. 
segundo a última pesquisa Vigitel (Vi-
gilância de fatores de Risco e Proteção 
para Doenças crônicas por inquérito 
telefônico), divulgada em abril de 2012, 
18,1% dos homens brasileiros e 12% das 
mulheres admitem ser fumantes.

GOTA A GOTA
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aMB na assembleia da confemel
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florentino cardoso, presidente; José Bonamigo, 1º tesou-
reiro; e José Luiz Gomes do amaral, ex-presidente, represen-
taram a aMB durante a assembleia Geral extraordinária 
da confederação Médica Latino-americano e do caribe  
(confemel) que aconteceu dias 2 e 3 de agosto, em Lima, 
Peru. a próxima reunião será de 21 a 23 de novembro em 
Bogotá, colômbia.

cardoso participou da mesa-redonda imprensa, saúde e 
organizações Médicas. “abordei a importância da boa comu-
nicação, conhecendo o meio e o público-alvo. enfatizei a 

necessidade de jamais perder o foco no paciente, preservando-
o sempre”, explicou o presidente da aMB. 

Gomes do amaral debateu sobre o vínculo da confe-
mel com as organizações médicas internacionais. “seguri-
dade social do médico: cooperativismo e responsabilidade” 
foi o tema da palestra de Bonamigo, que abordou o coope-
rativismo médico do ponto de vista da governança e da 
viabilidade econômica.

“a assembleia também aprovou o ingresso de novas 
organizações. Passam a fazer parte da confemel o sindi-
cato dos Médicos do Pará, de alagoas, Minas Gerais, são 
Paulo, Paraná e Goiás. foi debatida a situação das crianças 
desaparecidas na américa Latina e a relevância do papel 
dos médicos para auxiliar a população”, disse Bonamigo. 
outro tópico da pauta foi a necessidade de mudança nas 
regras e protocolos da confemel.

“as reuniões da confemel são um espaço político 
importante para a aMB, além de representarem uma possi-
bilidade de intercâmbio de informações e conhecimentos”, 
explicou o 1º tesoureiro da aMB.

“ficou muito evidente a importância da participação efeti-
va de todos os países e o compartilhamento das ações relacio-
nadas à saúde nos países membros”, finalizou cardoso.
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JULHO

Diretoria
•	 5 e 6 (DF) - III Fórum Nacional de Ensino Médico – Florentino Car-

doso e José Bonamigo
•	 6 (SP) - Reunião da Comissão de Economia Médica e da Câmara 

Técnica de Avaliação de Tecnologias em Saúde – Roberto Gurgel
•	 11 a 13 (DF) - Sessão Plenária do Conselho Federal de Medicina – 

Aldemir Soares
•	 11 (SP) - Câmara Técnica da Comissão Nacional de Residência Mé-

dica - Revisão dos Conteúdos Programáticos – José Bonamigo
•	 16 (SP) - Reunião da Comissão de Medicina do Sono – Aldemir So-

ares
•	 17 (SP) – Reunião com Alberto Salgueiro Molinari, presidente da 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia Cirúrgica – Florentino Car-
doso e Newton Barros

•	 19 (DF) - 25º Reunião da Comissão Intersetorial de Educação Per-
manente para Controle do SUS - CIEPCSS/CNS – Lairson Rabelo

•	 19 (DF) - Reunião da Comissão Nacional Pró-Sus – Modesto Jacobi-
no e Roberto Gurgel

•	 19 (SP) - Assinatura do acordo para acreditação nos cursos BMJ 
Learning – Aldemir Soares, Florentino Cardoso, José Bonamigo, 
Rogério Toledo

•	 25 e 26 (RN) – Reunião Plenária da Comissão Nacional de Residên-
cia Médica – José Bonamigo

•	 25 (DF) - 28ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente Mercosul 
para o Trabalho em Saúde – Aldemir Soares

Presidência
•	 3 (RJ) – Reunião com integrantes da diretoria do Instituto do Cân-

cer
•	 3 (RJ) – Reunião com José Horácio Aboudib, presidente da Socie-

dade Brasileira de Cirurgia Plástica
•	 3 (RJ) - Solenidade de posse do professor Samir Rasslan, membro 

titular cadeira nº 63, da Seção de Cirurgia na Academia Nacional 
de Medicina

•	 5 (DF) – Reunião no Conselho Administrativo de Defesa Econômica
•	 9 (Lisboa, Portugal) – Participação no simpósio “Sistemas de Saúde 

em Tempos de Crise: Proteger o Presente, Construir o Futuro”
•	 12 (SP) – Reunião com Giovanni Cerri, secretário de Saúde do Esta-

do de São Paulo, para debater as ações desenvolvidas no combate 
à epidemia de crack

•	 17 (SP) – Reunião com integrantes da diretoria da Associação Na-
cional dos Hospitais Privados (Anahp)

•	 17 (SP) – Apresentação sobre a Comissão Nacional de Acreditação 
para conselheiros do Cremesp

•	 18 (SP) – Reunião com Gilceu Serratto, presidente da Abraidi; Car-
los Goulart, diretor presidente da Abimed, e Carlos Eduardo Gou-
vêa, secretário-executivo da Câmara Brasileira do Diagnóstico 
Laboratorial 

•	 19 (SP) - Lançamento do acordo para acreditação dos cursos do 
BMJ Learning por meio de parceria com a MSD

•	 25 (AL) - Lançamento do projeto de lei de iniciativa popular que 
propõe  investimento de no mínimo 10% da receita corrente bruta 
da União na saúde pública

•	 26 (CE) – Fórum de Cooperativismo
•	 31 (SP) – Reunião com Jadelson Pinheiro de Andrade, presidente 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia

AGOSTO

Diretoria
•	 1 (DF) – Reunião da Comissão de Assuntos Políticos – José Bonami-

go e José Mestrinho
•	 2 (DF) - Reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecno-

logias  no Sistema Único de Saúde – Aldemir Soares

•	 2 e 3 (Lima, Peru) – Assembleia Geral Extraordinária da Confemel – 
Florentino Cardoso e José Bonamigo

•	 3 (SP) - Solenidade de posse do Sindicato dos Médicos de Campi-
nas e Região – Jorge Curi

•	 7 (DF) - Reunião com a diretoria do CFM e diretoria da AMB – Aldemir 
Soares, Antônio Salomão, Florentino Cardoso e José Bonamigo

•	 8 a 10 (DF) – Sessão plenária do CFM – Aldemir Soares
•	 9 a 11 (PA) – Reunião da Comissão Nacional de Residência Médica 

– José Bonamigo
•	 10 (SP) - Reunião da Comissão de Economia Médica e Câmara Téc-

nica de Avaliação de Tecnologias em Saúde – Roberto Gurgel
•	 13 (RJ) - Reunião com o Comitê Gestor do Programa de Divulgação 

da Qualificação dos Prestadores de Serviço na Saúde Suplementar 
– José Bonamigo

•	 13 e 14 (CE) – Reunião da Diretoria Plena (Norte/ Nordeste) - Carlos 
David Araújo Bichara, Guilherme Pitta, Florentino Cardoso, Maria 
Sidneuma Ventura, Modesto Jacobino e  Roberto Gurgel

•	 15 (SP) – Reunião da Diretoria Cultural – Hélio Barroso
•	 15 a 17 (DF) – Reunião da Comissão Nacional de Residência Médica 

– José Bonamigo
•	 16 e 17 (SP) – Reunião da Diretoria Plena (Centro/Sul/ Sudeste) – 

Florentino Cardoso, Aldemir Soares, Antônio Salomão, Hélio Bar-
roso, Jorge Curi, Murillo Capella, Newton Barros, Robson Moura e 
Rogério Toledo  

•	 22 (DF) – Reunião da Comissão Mista de Especialidades – Aldemir 
Soares

•	 23 (SP) – Reunião do Conselho Científico – Aldemir Soares, Antônio 
Salomão, Edmund Baracat, Florentino Cardoso e José Bonamigo

•	 24 (MG) – Reunião do Conselho Deliberativo da AMB
•	 29 (DF) - Reunião da Comissão de Assuntos Políticos – José Bona-

migo e José Mestrinho
•	 30 (SP) – Reunião da Comissão de Obesidade – Rogério Toledo
•	 31 (DF) - Reunião Ampliada da Comissão Nacional de Saúde Suple-

mentar  - Emilio Zilli

Presidência
•	 2 e 3 (Peru) – Assembleia Geral da Confemel 
•	 7 (DF) - Reunião com CFM
•	 8 (RJ) - Reunião com o Secretário de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cortês da Silveira
•	 8 (SP) - Reunião com a ABAP
•	 8 (SP) - Entrevista para a  Sociedade Brasileira de Cardiologia  
•	 13 e 14 (CE) - Curso “Poder da Negociação”  
•	 15 (RJ) - Reunião no INCA / COSINCA
•	 16 (SP) - Reunião da Diretoria Plena
•	 16 (SP) - Curso “Poder da Negociação”  
•	 16 (DF) - Posse da diretoria da Federação Nacional dos Médicos - 

FENAM
•	 20 e 21 (RJ) - Curso “Poder da Negociação”  
•	 23 (SP) - Reunião sobre a campanha Casa + Segura
•	 23 (SP) - Reunião Projeto Univadis
•	 23 (SP) - Reunião do Conselho Científico  
•	 24 (MG) - Reunião do Conselho Deliberativo  
•	 24 (SP) - Posse da 4ª diretoria do CREMESP
•	 25 (CE) - Encontro Ético-Científico do CREMEC-Seccional do Cariri  
•	 27 (MG) - Encontro das Comissões de Saúde das Assembleias Le-

gislativas
•	 29 (SP) - Reunião com a Federação das Santas Casas e Hospitais 

Beneficentes do Estado de São Paulo - Fehosp
•	 30 e 31 (RS) - II Fórum de Auditoria em Saúde (Cremers)

AGENDA
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fEDERADAS

a associação Baiana de Medicina (aBM), em parceria com a fabamed (funda-
ção aBM de Pesquisa e extensão na Área da saúde) inaugurou o iness (institu-
to de ensino e simulação em saúde). sediado no complexo da Pupileira, da santa 
casa de Misericórdia, em nazaré (foto acima), o iness ocupa área de 512 m2 com 
instalações especialmente montadas para oferecer ensino, por meio de cursos e 
atividades baseados na técnica de simulação, com suporte e recursos extrema-
mente avançados. o instituto nasceu com a proposta principal de atender médi-
cos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, além do público leigo, com a 
oferta de uma grade variada de cursos voltados, basicamente, para os procedi-
mentos de urgência e emergência em saúde. 

“com a inauguração do iness, a aBM e a fabamed fazem sua parte em busca do 
aprimoramento na área de saúde ao suprir uma lacuna com a oferta de um espaço 
concebido para a prática do ensino médico baseado em simulação, um dos mais 
consagrados recursos pedagógicos adotados por centros de referência em nações 
em desenvolvimento”, diz o presidente da aBM, antonio carlos Vieira Lopes.

SANTA CATARINA  CRIA ESCOlA DE CIDADANIA

a associação catarinense de Medicina (acM)  inaugurou no dia 10 de agosto 
a primeira escola de cidadania em uma instituição médica associativa. com 
cursos anuais ministrados semanalmente, o objetivo da escola é possibilitar a 
todos os médicos, e também a profissionais de outras áreas, que tenham aces-
so a discussões de temas que envolvam a realidade brasileira e sua inserção 
no mundo.

“a escola é aberta à sociedade e tem o intuito de enriquecer, formativa e infor-
mativamente, o debate sobre temas que são os pilares da cidadania: educação, 
saúde, segurança, meio ambiente, sustentabilidade, infraestrutura, terceiro setor, 
gênero, macro-economia, política suprapartidária, entre outros”, explica aguinel 
Bastian Júnior, presidente da acM.

os blocos temáticos já estão definidos e compreendem: o mundo atual; 
Desenvolvimento local, regional e nacional; formação histórica e cultural; 
organização da sociedade, governo, poderes e estado; administração pública 
e privada; Participação política e decisão/escolha do eleitor; Políticas públicas: 
elaboração e participação; sistemas de governo; Partidos e eleições; Desenvol-
vimento nacional: trabalho e emprego, finanças e investimentos, orçamento 
e programas de ação; Mundialização, globalização – análise e alternativas; 
Meios de comunicação social – novas mídias interativas, tecnologia da infor-
mação e processo de participação da cidadania; Movimentos sociais; educa-
ção, ciência e tecnologia; terceiro setor; Meio ambiente – a vida e a preser-
vação da vida; infraestrutura – energia, transporte, telecomunicações; Áreas 
prioritárias para o desenvolvimento pleno da sociedade: saúde, educação, 
segurança e infraestrutura; Gestão participativa e democracia efetiva.
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ASSOCIADO DA AMB 
TEM NOvAS OPçõES DE

FUNDOS DE PREvIDêNCIA

Desde agosto de 2012, a 
aMB, em parceria com o itaú, 
está oferecendo aos médicos  – 
além de taxas diferenciadas e 
exclusivas – novas opções de 
fundos de Previdência – nas 
modalidades PGBL e VGBL – 
garantindo oportunidade de 
maior diversificação nos inves-
timentos. são opções de Renda 
fixa, com exposição moderada 
de risco, e uma opção de Multi-
mercado. 

em Renda fixa os recur-
sos do médico são aplicados 
em títulos públicos pós e pré-
fixados. Já em Renda Variável 
os investimentos são aloca-
dos em posições dos diversos 
mercados, sendo que até 20% 
dos recursos são aplicados em 
ações e o restante em ativos de 
emissores públicos e privados 
de renda fixa.

com a parceria entre a aMB 
e o itaú, o médico que desejar 
investir nesse fundo de Multi-
mercado terá taxa de adminis-
tração de 2% ao ano e precisará 
fazer aporte inicial de R$ 30 mil. 

os fundos itaú flexprev iMa 
Plus Renda fixa e itaú flexprev 
iMa Renda fixa têm os recur-
sos da carteira aplicados em 
ativos de renda fixa pós e pré-
fixados e atrelados à variação 
de índice de preços. a taxa de 
administração do itaú flexprev 
iMa Plus é de 1,5% ao ano e o 
investimento inicial de R$ 150 
mil. o itaú flexprev iMa Renda 
fixa tem taxa de administração 
de 2,5% ao ano e valor inicial de 
aporte de, apenas, R$ 250. Mais 
informações sobre os fundos, 
envie nome completo, telefone e 
e-mail para amb_itau_previdencia@
itau-unibanco.com.br.

BAHIA INAUgURA INSTITUTO DE ENSINO
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ESpEcIALIDADES

• ciRURGia PLÁstica

De acordo com levantamento realizado pela socieda-
de Brasileira de cirurgia Plástica (sBcP), o Brasil possui 
cerca de um cirurgião plástico para cada 44 mil habitantes. 
número considerado elevado se comparado aos estados 
Unidos, em que se tem um especialista para cada 50 mil. 
Das 26 capitais pesquisadas, apenas seis possuem núme-
ro considerado muito inferior à média, sendo cinco delas 
localizadas na região norte do país. são Paulo foi a capital 
brasileira com maior número de cirurgiões por habitante, 
12.508, com um número total de 899 médicos especializa-
dos em plástica. o Brasil é o segundo país no mundo onde 
é realizado o maior número de cirurgias plásticas, com 
1.592.106 procedimentos por ano, ficando atrás somente 
dos estados Unidos, com 1.620.855.

• ciRURGia caRDioVascULaR

a Revista Brasileira de cirurgia cardiovascular 
(RBccV), periódico científico da sociedade Brasileira de 
cirurgia cardiovascular (sBccV), alcançou um fator de 
impacto de 1,239, conforme publicado pelo isi -Thomson 
Reuters, tornando-se a 1ª no ranking na área de cirurgia 
no Brasil, a 5ª do mundo na área cardiovascular e a 6ª no 
ranking geral das revistas nacionais, com fator de impac-
to. inteiramente digitalizada, a revista bilíngue, que tem 
seis edições anuais, conta com o seu próprio site e outros 
recursos digitais, como PDf e versões ePUB e fLiP para 
tablets (como o iPaD e similares) e computadores conven-
cionais, para leitura página a página.

• oRtoPeDia

a sociedade Brasileira de ortopedia e traumatologia 
(sBot) acaba de criar uma ouvidoria para atender às 
demandas dos mais de 10 mil ortopedistas de todo o Brasil. 
eles passam a ter no endereço eletrônico ouvidoria@sbot.
org.br um canal direto com a equipe de seis ouvidores que, 
trabalhando em colegiado, se comprometem a enviar uma 
resposta no prazo máximo de 48 horas.  Para que a ouvi-
doria seja um espaço efetivamente representativo da reali-
dade brasileira, seus integrantes, escolhidos por um prazo 
de quatro meses e cujo mandato pode ser renovado, serão 
escolhidos entre profissionais das várias regiões do País, 
buscando representatividade e dinamismo.

• RaDioLoGia

a primeira eleição feita por correio para escolha da 
nova diretoria do colégio Brasileiro de Radiologia e Diag-
nóstico por imagem (cBR) foi realizada de maio a meados 
de agosto deste ano. o pleito elegeu para os anos 2013 e 
2014 a chapa “cBR para todos”, presidida por Henrique 
carrete Jr., que teve 1415 votos contra 1107 da chapa 
“União”. o anúncio oficial foi feito durante o congresso 
cBR 2012, realizado em setembro, em Brasília, e a posse 
da nova diretoria ocorrerá em janeiro de 2013.
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LIvROS TíTULOS E 
cERTIfIcADOS

Bularium – OrtOpedia

Grupo Editorial Nacional

o site Bularium foi lançado em 2010 como uma ferramenta de busca 
e consulta de informação para prescrição de medicamentos. agora, 
também foi estendido para versão impressa por especialidade. nesse 
volume, estão os fármacos mais utilizados em ortopedia.

endOcardiOmetaBOlOgia na prática 
clínica

Organizado por Amélio F. de Godoy-Matos  
Editora Guanabara Koogan

o objetivo da obra é abranger todas as áreas da endocar-
diometabologia. Por isso, são discutidos temas de endocri-
nologia básica, fisiopatologia e tratamento da obesidade, 
diabetes, dislipidemias, hipertensão arterial, hiperuricemia 
até o papel da reposição hormonal. além de uma revisão sobre cirur-
gia bariátrica, há uma análise crítica desse procedimento no contexto 
metabólico e cardiovascular. 

TÍTULOS DE ESPECIALISTA 

Endoscopia – 21 de setembro – local a ser definido – inf. (11) 
3148-8200/8201 – contato@sobed.org.br 
Infectologia – 10 de outubro – são Paulo (sP) – www.infec-
tologia.org.br 
Medicina do Tráfego – 2 de dezembro – Belo Horizonte 
(MG) – informações e inscrições: www.abramet.org.br

CERTIFICADOS DE ÁREA DE ATUAÇÃO

Cardiologia Pediátrica – 28 de novembro – foz do iguaçu 
(PR) – tel: (45) 3529-0123
Infectologia Pediátrica – 10 de outubro – Rio de Janeiro 
(RJ) – www.sbp.com.br e www.infectologia.org.br 
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica – 7 de novembro – 
Rio de Janeiro (RJ) – inf. (21) 2548-1999
Medicina do Adolescente – 1 de novembro – florianópolis 
(sc) – inf. (21) 2548-1999
Eletrofisiologia Clínica Invasiva – 28 de novembro – curi-
tiba (PR) – inf. (11) 5543-1824/(11) 5543-0059/(41) 3342-9078
Nutrição Parenteral e Enteral – 16 de novembro – Belém 
(Pa), são Paulo (sP), Recife (Pe), Rio de Janeiro (RJ), curiti-
ba (PR) e Porto alegre (Rs) – inf. www.sbnpe.org.br 
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista – 20 de ou-
tubro – são Paulo (sP) – inf. (11) 3849-5034

foi lançado no mês de setembro o livro “Memórias do ta-
bagismo”, realização conjunta da associação Médica Bra-
sileira, faculdade de saúde Pública da Universidade de são 
Paulo, fundação Padre anchieta e secretaria Municipal de 
saúde de são Paulo. a obra recupera conteúdo de exposições 
de 13 mesas-redondas a respeito do tabagismo e seus male-
fícios. a obra, lançada pela edusp, tem como organizadores 
isabel M.t.B. Pereira, Glacilda t. M. stewien e antonio Pe-
dro Mirra, coordenador da comissão de combate ao taba-
gismo da associação Médica Brasileira.

MEMóRIAS DO TAbAgISMO

manual práticO de tireOide – 
diagnósticO e tratamentO

Organizado por Laura Ward  
Editora Guanabara Koogan

aborda os principais problemas práticos no manejo do 
paciente portador de doenças tireoidianas, mas sem se alon-
gar em mecanismos fisiopatogênicos. todos os capítulos são 
fundamentados na literatura mais recente, fartamente ilus-
trados e resumidos em esquemas e tabelas. 

gestãO em saúde

Gonzalo Vecina Neto e Ana Maria Malik 
Grupo Editorial Nacional

no Brasil, a necessidade de aprimoramento da gestão dos serviços 
público e privado de saúde é notável. Gestão em saúde foi escrito para 
quem se dedica a essa tarefa. o livro é dividido em cinco partes, sendo 
as quatro primeiras integradas: processo de assistência à saúde, gestão 
propriamente dita, organização e funcionamento de serviços de 

saúde e fronteiras da saúde. a quinta seção é dedicada a relatos de casos reais 
que proporcionam o exercício do raciocínio crítico, avaliação das situações-
problema e solução como se o leitor estivesse vivenciando a prática cotidiana. 

técnica dietética – teOria e 
aplicações

Semiramis Mar tins Álvares Domene  
Editora Guanabara Koogan

embora não haja pretensão de esgotar o assunto, o livro 
aborda todos os temas sobre técnica Dietéticas. a obra foi 
elaborada de modo que a estrutura contextualiza o tema, 
em seguida, propõe ensaios e atividades práticas para esti-
mular o aprendizado em uma perspectiva que defende a produção 
sustentável de alimentos e refeições. 

gastrOenterOlOgia essencial

Renato Dani 
Grupo Editorial Nacional

o tratado, que está na quarta edição, foi revisado integralmente. Dois 
capítulos foram excluídos, pois os autores julgaram que não eram 
mais relevantes. outros foram incluídos por versarem sobre conheci-
mentos recentes como transplante de intestino e multivisceral.

TAbAGISMO
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Para garantir sua tranquilidade e de toda
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