
Trabalho médico terceirizado 
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Médicos escritores
Médicos escritores de literatura 
não científica e outros profissionais 
apaixonados pelas letras podem 
aderir a um grupo que há mais 
de 50 anos divulga os trabalhos 
de autores associados e promove 
encontros onde os membros 
compartilham o talento literário.

Fundada em 23 de abril de 
1965, a Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores – Sobrames – é 
constituída por médicos escritores 
e também por uma parcela de 
profissionais de outras formações. 
A entidade não tem fins lucrativos. 
Podem tornar-se membros da 
Sobrames todos os médicos, de 
qualquer especialidade, e todos 
os acadêmicos de Medicina, em 
qualquer ano do curso.
Mais informações em
www.sobrames.com.br

Abril Verde
No mês de prevenção de 
acidentes do trabalho, os 
Conselhos de Medicina se 
integraram à ação conduzida 
pelo Ministério do Trabalho (MTE), 
em parceria com os ministérios 
da Previdência Social, Saúde, 
Ministério Público do Trabalho e 
Tribunal Superior do Trabalho. O 
objetivo da ação é sensibilizar a 
sociedade sobre a importância 
da prevenção dos acidentes de 
trabalho. Ferimentos, doenças e 
mortes causados pelo trabalho 
geraram uma despesa estimada 
em R$ 71 bilhões em 2015, de 
acordo com o MTE.
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Terceirização e trabalho médico

A polêmica em torno da terceirização para 
todas as atividades das empresas, inclusive 
na administração pública, não é nova para 
os médicos. 

Os gestores de hospitais e administradores 
municipais, já faz tempo, contratam 
médicos através de empresas prestadoras 
de serviço na área da saúde. As partes 
acertam um valor e montam o pacote 
de atendimento. Na busca de um lucro 
maior nesta intermediação, pagam os 
piores honorários possíveis, precarizando o 
trabalho médico.

Os médicos são contratados pela terceirizada 
como pessoas jurídicas, na imensa maioria 
das vezes, para fugir das responsabilidades 
trabalhistas e fiscais. 

A terceirização do trabalho médico tem 
crescido de forma alarmante. É mais 
conveniente para o gestor contratar uma 
empresa do que formar uma equipe, definir 
remuneração, contrair obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais. Mais conveniente ainda 
é deixar de fiscalizar, de maneira contínua, 
o trabalho contratado, eximindo-se de 
substituições de profissionais e problemas 
no atendimento.

O médico terceirizado deixa de ter não 
apenas vínculo empregatício com os 
gestores, mas também ligação mais estreita 
com a comunidade e com os pacientes. 
A relação médico-paciente fica muito 
prejudicada e quase desaparece.
O médico se torna um profissional itinerante, 
mudando seu local de trabalho de acordo 
com a necessidade da empresa. 

Frequentemente, esse médico é impedido de 
se comprometer com a comunidade e com 
os pacientes pelo tempo reduzido de seu 
trabalho, quase sempre na forma de plantões 
semanais. Desaparece o vínculo médico-
paciente e a continuidade do atendimento, 
pilar da boa prática médica.
 
Os médicos estabelecidos nos municípios 
geralmente não são contratados pelas 
empresas terceirizadas, o que acaba 
reduzindo seu mercado de trabalho, 
causando, ainda, desestímulo à fixação e 
interiorização dos médicos, tão desejada 
por todos. O médico presente e integrado 
às pequenas e médias comunidades tende 
a desaparecer.

A qualidade do atendimento médico 
torna-se uma questão secundária. É o 
retrato da nova realidade na saúde – não 
só no Rio Grande do Sul, mas em todo o 
País, em que o médico não tem vínculo 
com o município. Assim, acaba por não 
participar da luta por melhores condições 
na assistência médica, nem se envolver de 
maneira continuada com pacientes, não 
se integrar aos serviços e profissionais da 
comunidade. É um cigano, um andarilho, 
um marinheiro sem porto. 

A luta dos médicos e das entidades almeja 
concursos públicos, plano de carreira no 
serviço público e SUS, pisos salariais. A 
partir da aprovação da terceirização, esses 
objetivos tornam-se ideias e desejos cada 
vez mais distantes.

Dr. Fernando Weber Matos
Presidente do Cremers
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O Conselho Federal de Medicina (CFM) 
divulgou nota no dia 28 de março contra 
a sanção do Projeto de Lei 4302/1998 pela 
Presidência da República. Para o CFM, essa 
situação pode causar reflexos no já difícil 
acesso à rede assistencial de saúde e na 
segurança do trabalhador e dos pacientes.

A nota reflete também a posição do Cremers, 
conforme destaca o presidente Fernando 
Weber Matos: "O médico terceirizado deixa 
de ter não apenas vínculo empregatício 
com os gestores, mas também ligação 

mais estreita com a comunidade e com os 
pacientes. A relação médico-paciente fica 
muito prejudicada e quase desaparece."

Segundo a nota, o PL aprovado dificulta 
a criação de uma carreira de Estado e a 
realização de concursos públicos para 
médicos do SUS, contribuindo para afastar 
este profissional da rede pública e sua 
fixação em áreas de difícil provimento. “Não 
é admissível que a intempestividade e suas 
graves consequências permeiem as ações 
legislativas no País.

Protesto contra a terceirização

“
Dr. Fernando Weber Matos

“

Manifesto sobre o Projeto de Lei da Terceirização

O Projeto de Lei (PL) nº 4.302/1998, sem amplo 
debate democrático capaz de responder às 
várias questões sobre as suas repercussões nos 
vários segmentos da sociedade diretamente 
interessados, principalmente os trabalhadores 
e suas entidades de classe, foi aprovado em 
apenas 56 dias.

Trata-se de um PL destinado à terceirização 
das atividades-fim do trabalho que tramitava 
no Congresso Nacional há 19 anos. Foi 
retirado dos arquivos da Câmara dos 
Deputados e, sem ser objeto de audiências 
públicas ou de comissões e câmaras técnicas 
do Poder Legislativo entre novembro de 2008 
e dezembro de 2016, de forma silenciosa, é 
agora remetido à sanção presidencial.

Com a aprovação desse PL, pairam dúvidas 
e receios sobre os riscos da precarização do 
trabalho médico, com reflexos no difícil acesso 

à rede assistencial de saúde e na segurança 
do trabalhador e dos pacientes. Além disso, 
dificulta a criação de uma carreira de Estado 
e a realização de concursos públicos para 
médicos do SUS, contribuindo para afastar 
esse profissional da rede pública e sua fixação 
em áreas de difícil provimento.

Atualmente, tramita no Senado Federal 
o PLS nº 339/2016, que vem oferecendo 
oportunidades de reflexão voltadas aos 
ajustes necessários às mudanças contratuais 
de trabalho.

Portanto, não é admissível que a 
intempestividade e suas graves 
consequências permeiem as ações 
legislativas no País. Por questão de precaução 
e bom senso, o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) espera que a Presidência da República 
não sancione o PL nº 4.302/1998

O médico terceirizado deixa de ter não apenas vínculo 

empregatício com os gestores, mas também ligação mais 

estreita com a comunidade e com os pacientes. A relação 

médico-paciente fica muito prejudicada e quase desaparece
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Conselhos de Medicina têm  obrigação legal de cobrar anuidades
Todos os anos os médicos recebem boletos de cobrança de anuidades, 

uma prática rotineira e obrigatória para todos os Conselhos de 
Medicina. O tributo é, por vezes, questionado, mas é indispensável para 

a atuação dos conselhos de classe de todo o País. 
O presidente do Cremers, Fernando Weber Matos, esclarece o assunto:

Revista Cremers – Por 
que o pagamento 
da anuidade é 
compulsório?

Fernando Matos – Trata-
se de um tributo de 

recolhimento obrigatório 
para o exercício da Medicina, 

nos termos do Art. 149 da 
Constituição Federal. O artigo diz que compete 
exclusivamente à União instituir contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico 
e de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas, como instrumento de sua 
atuação nas respectivas áreas.

RC – Quem fixa os valores, os reajustes anuais?
FM - O valor máximo da anuidade e os 
critérios de reajuste são estabelecidos pela 
Lei Federal nº 12.514/2011. Os percentuais 
de reajuste são definidos pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM), de acordo com 
a variação integral do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC, calculado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE.

RC – O que pode ocorrer se o Cremers, ou 
outro conselho profissional, deixar de fazer a 
cobrança?
 
FM – Deixando bem claro, o Cremers tem 
o dever legal de cobrar as anuidades, pois 
trata-se de arrecadação tributária. Não existe 
hipótese legal para não cobrar. Se não fizer 
a cobrança, o Conselho incorre em crime de 
prevaricação.

RC – Qual a aplicação dos recursos 
arrecadados?

FM - As anuidades são destinadas a custear 
as atividades dos Conselhos de Medicina, 
sendo obrigatório o repasse de um terço do 
valor ao CFM, conforme Aart. 11 da Lei Federal 
nº 3.268/1957,e Art. 23 da Resolução CFM nº 
2.150/2016.

RC – Há fiscalização de algum órgão sobre as 
contas do Conselho?

FM – Sim. Todas as contas do Cremers são 
fiscalizadas e auditadas anualmente pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo CFM.

Anuidades do Cremers
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O Cremers publicou nota 
oficial na imprensa, no dia 
3 de março, alertando os 
médicos sobre cursos que 
oferecem especializações 
em Medicina. Na nota, 
o Conselho reforça que 
somente a Residência 
Médica garante o título de 
especialista em qualquer 
área da Medicina. 

A titulação pode ser 
obtida também através 
das Sociedades de 
Especialidades vinculadas 
à AMB, mediante 
realização de prova.
 
“É importante que os 
médicos saibam que não 
basta o certificado de um 
curso de especialização, é 
preciso ser aprovado em 
prova com aval da AMB”, 
salienta o presidente 
do Cremers, Fernando 
Weber Matos.  

Cremers alerta sobre 
cursos de especialização  

O CREMERS (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do 

Sul) ESCLARECE AOS MÉDICOS E À SOCIEDADE:

1)  A formação de Especialistas Médicos no Brasil é regulamentada por 

Leis, Decretos, Portarias Federais e Resoluções do Conselho Federal de 

Medicina;

2)  O título de Especialista em Medicina é concedido EXCLUSIVAMENTE através 

de programas oficiais de RESIDÊNCIA MÉDICA e pelas Sociedades de 

Especialidades vinculadas à AMB (Associação Médica Brasileira), conforme o 

Decreto nº 8.516/2015;

3)  A Lei nº 6.932/1981 regulamenta a Residência Médica no Brasil, sendo 

VEDADO o uso da expressão “Residência Médica” ou similar para 

qualquer outro programa que não atender aos requisitos legais;

4)  A Resolução CFM nº 2.148/2016 determina aos Conselhos Regionais de 

Medicina que apenas registrem como Especialistas os médicos que 

atenderem aos requisitos do Decreto nº 8.516/2015;

5)  A divulgação e anúncio, pelo médico, como Especialista em Medicina, 

exige OBRIGATORIAMENTE o registro no Conselho Regional de Medicina;

6)  Os médicos, ao escolherem cursos de especialização, devem certificar-se 

de que tais cursos atendem à legislação atual do Brasil.

Porto Alegre, 03 de março de 2017

Dr. Fernando Weber Matos

Presidente

Dr. Rogério Wolf de Aguiar

Primeiro Secretário

Extensa fila por exames expõe  
drama dos pacientes do SUS

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre 
divulgou, no dia 6 de março, a lista de espera por 
exames médicos pelo SUS. O documento expõe 
o número de pacientes que aguardavam pelos 
procedimentos em 30 de dezembro de 2016 e 
também a situação da fila ao final do mês de janeiro.

Os dados apontam que aproximadamente 
14 mil pacientes esperam pelo atendimento. 
A espera mais antiga trata-se de um 
eletroencefalograma em sono induzido datado 
em 7 de janeiro de 2014, que completou 3 anos 
de espera este ano. Os casos mais preocupantes 
pela demora em número de pedidos são de 
ultrassonografia transvaginal, com 3.454 solicitações, 
e o eletrocardiograma, com 2.319 registros. Ao todo, 
são 36 tipos de exames autorizados por meio de 
Sistema de Regulação (Sisreg).
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Desassistência Obstétrica
A crise na saúde pública atingiu 
frontalmente a assistência obstétrica. 
O fechamento ou drástica redução de 
leitos obstétricos em maternidades no 
RS, incluindo a região metropolitana, 
resultou em superlotação e esgotamento 
da capacidade dos Centros Obstétricos e 
UTIs Neonatais da capital.

A situação das maternidades (Centro 
Obstétrico e UTI Neonatal) em Porto 
Alegre obrigou as instituições da cidade 
a criarem um grupo de comunicação 
de urgência com a Secretaria Municipal 
de Saúde na tentativa de gerenciar o 
caos da procura por leitos obstétricos 
e neonatais, principalmente os de 
gestação de alto risco, muitas vezes 
maior que a oferta existente.

A necessidade de aumento da oferta de 
leitos de UTIs Neonatais no país é crítica, 
mas não é nova, a Sociedade Brasileira 
de Pediatria calcula que são necessários 4 
leitos de UTI Neonatal por 1.000 nascidos 
vivos, enquanto o atual sistema dispõe de 
2/1.000 e, em alguns locais, nem isso.

Alguns dados do jornal O Estado de S. 
Paulo, publicados em 27 de março, são 
esclarecedores:

- Apenas em UTIs 
Neonatais, para 
recém-nascidos 
em estado 
grave, seriam 
necessárias 
mais 3,2 mil 
vagas, segundo 
parâmetros 
da Sociedade 
Brasileira de 
Pediatria.

- Entre 2010 e 2016, o SUS fechou quase 
10,1 mil leitos de internação em pediatria 
clínica (para pacientes de 0 a 18 anos), 
segundo levantamento inédito feito 
pela Sociedade Brasileira de Pediatria. 
Em 2010, a rede pública tinha 48,2 mil 
vagas do tipo (entre leitos próprios e 
conveniados). Em 2016, caiu para 38,1 mil. 

- Faltam 3,2 mil leitos em UTIs Neonatais, 
conforme parâmetro da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Segundo a 
entidade, são necessários ao menos 4 
leitos do tipo por mil nascidos vivos. No 
País, a taxa atual é de 2,9.

Artigo

Textos veiculados em emissoras de rádio alertando a sociedade 
 sobre a crise no atendimento obstétrico

1 - Cremers alerta: o abandono em que 
se encontra o Hospital Presidente Vargas 
agrava a crise que atinge os serviços de 
obstetrícia e neonatal. Além de médicos, 
faltam leitos, equipamentos e materiais.  
Até quando?

Cremers, estado de alerta pela saúde.

2 - Cremers alerta: os serviços de obstetrícia 
nos hospitais de Porto Alegre estão sofrendo 
com a superlotação. Faltam leitos pediátricos e 
de UTI NEONATAL. Cabe aos gestores tomarem 
providências para que o quadro não fique 
ainda mais grave.

Cremers, estado de alerta pela saúde.

Dra. Maria Lúcia Oppermann
Conselheira e Ouvidora do Cremers
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1. Como a senhora avalia a chegada de novos 

cursos de Medicina ao Estado? Que impacto eles 

podem ter na Residência Médica?

Para os envolvidos com o ensino médico, bem como 

para as entidades médicas, a geração de vagas através 

da abertura de vários novos cursos de Medicina sempre 

é preocupante, pelo foco na qualidade do que será 

oferecido. A preocupação inicia pela existência de 

interesses particulares e políticos que acompanham 

a abertura de algumas escolas médicas em todo o 

Brasil, autorizadas eventualmente sem a observação 

de parâmetros essenciais para o seu funcionamento.  É 

preciso que haja condições – professores qualificados 

e hospitais utilizados para o ensino, estágios, internato 

curricular e possibilidade de Residência Médica.  

Evidentemente temos impacto na pós-graduação.  A 

Residência Médica, incontestavelmente o curso ideal para 

a formação de especialistas, permanece necessária como 

complementação à formação na graduação, ainda que os 

currículos sejam aperfeiçoados e que novos parâmetros 

sejam estabelecidos para a formação médica no País. 

Infelizmente deficiências continuam sendo reconhecidas.

A Lei 12.871, que instituiu o Programa Mais Médicos, 

coloca a necessidade até o final de 2018, de 

oferecimento de igual número de vagas de Residência 

Médica e de egressos dos cursos de graduação em 

Medicina.  Embora publicada em outubro de 2013, 

continuamos sem definição da sua abrangência, do 

início da sua vigência, dos debates previstos e das 

possíveis alterações que ocorrerão.  O que temos é que a 

partir daí passou a haver grande estímulo às instituições 

– federais, estaduais, municipais e privadas para criação 

de novos Programas de Residência Médica (PRMs), nem 

sempre com as condições adequadas, considerando 

a estrutura física, de tecnologias e de profissionais 

capacitados para exercer preceptoria. Muitas fizeram 

seus cadastramentos junto à Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM) e encaminharam processos 

para a criação de PRMs, contando com recursos 

prometidos que nunca foram disponibilizados.  

Concomitante a isto passamos a conviver em nosso 

Estado com grande crise de falta de recursos na área 

da saúde – hospitais com leitos fechados, demissões, 

remuneração atrasada de médicos, funcionários e 

demais prestadores de serviço, entre outras dificuldades, 

que acabam repercutindo na qualidade da assistência 

prestada e na preceptoria para os médicos residentes, 

trazendo prejuízos desta forma também no ensino. Este é 

um panorama que vemos principalmente nas instituições 

com PRMs recentemente credenciados, mas também 

em instituições com cursos de Residência Médica em 

andamento há mais tempo. Merece destaque o que 

algumas vezes não é lembrado, que a necessidade de 

corpo docente para preceptoria da Residência Médica 

vai além dos professores do curso de Medicina nas 

instituições universitárias. Quase a totalidade dos PRMs 

precisa de estrutura hospitalar organizada para as vinte 

e quatro horas do dia e os sete dias da semana, cuja 

necessidade de preceptoria transcende a que pode 

ser proporcionada pelos professores, habitualmente 

insuficientes até para as atividades da graduação. 

2. Existe alguma preocupação com a qualidade 

da Residência Médica nessas novas faculdades? 

E nas já existentes?

Temos preocupações comuns a todas, independendo 

do tempo de experiência das instituições com a 

Residência Médica.

A primeira é com os rumos impostos a partir da lei 

que instituiu o Programa Mais Médicos.  Conforme já 

comentamos anteriormente, muitas questões ainda não 

estão esclarecidas, uma delas é a imposição da Medicina 

Geral de Família e Comunidade como pré-requisito 

para ingresso na maioria das residências. Sabemos que 

Residência Médica
A chegada de novos cursos de Medicina ao Estado impacta, entre outros 
fatores, na Residência Médica. A presidente da Comissão Estadual de 
Residência Médica (Cerem–RS), Tânia Resener, comenta o cenário e suas 
principais preocupações com a formação de novos especialistas.

Dra. Tânia Resener
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a lei tem como um dos seus propósitos a criação de 

uma saúde básica de qualidade, para facilitar a geração 

de polos de referência nas especialidades e integrar o 

sistema, mas não estamos vendo ações e organização 

de serviços para receber estes médicos residentes. 

Não há dúvidas que esta implantação, se ocorrer, trará 

profundas transformações na área da especialização 

médica no País. No entanto, parece ficar cada vez mais 

evidente a impossibilidade de cumprimento da meta 

até o final de 2018, de número de vagas equivalente 

ao de egressos dos cursos de Medicina, inviabilizando 

também a introdução das demais regras referentes 

à Residência Médica da Lei 12.871.  Se soma a esta 

dificuldade a decisão do Ministério da Educação, no final 

do ano passado, de não financiar para 2017 a abertura 

de novas vagas em qualquer uma das instituições 

federais com bolsas por ele contempladas. Esta medida 

atingiu diretamente todos os hospitais ligados às 

universidades federais, justamente num período em que 

um número significativo destes, após adesão à EBSERH 

(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), conseguiu 

fazer reposição dos seus quadros funcionais, incluindo 

preceptoria para Residência Médica. 

Segundo, também preocupa o pequeno investimento 

que vem sendo destinado à educação e à saúde, 

com hospitais que não recebem suas verbas para 

a manutenção e melhora de suas estruturas.  O 

nosso Estado parece estar particularmente afetado.  

Vemos equipes que trabalham em condições físicas 

inadequadas, com sucateamento de equipamentos 

e falta de reposição de materiais. Vários tiveram que 

reduzir a oferta de suas vagas de Residência Médica para 

não comprometer a formação. Hospitais menores que 

possibilitavam através de convênios o atendimento de 

casos de menor complexidade pelos médicos residentes 

deixaram de receber pacientes e prestar atendimento. 

Instituições com financiamento filantrópico e privado das 

bolsas não estão conseguindo pagar adequadamente. 

Programas de especialidades e áreas de atuação estão 

sendo descredenciados pela CNRM por não mais 

atenderem os requisitos necessários, e em algumas 

ocasiões a própria instituição solicita o cancelamento.  

Outra questão importante é a pluralidade de 

instituições. Assim como no Brasil todo, o nosso 

Estado tem instituições federais – universitárias e não 

universitárias, estaduais, municipais, filantrópicas e 

privadas, credenciadas junto à CNRM. Embora haja 

variações entre elas, os limites da lei e da comissão 

nacional devem obrigatoriamente ser respeitados.  

Finalmente em 2013, através da Resolução CNRM 

Nº 02, foi regulamentada a estrutura, organização e 

funcionamento das Comissões de Residência Médica 

(COREMEs) das instituições. Os programas de residência, 

paralelamente ao cumprimento dos requisitos mínimos, 

se organizam levando em conta as particularidades de 

suas especialidades, mas, sobretudo, as características 

dos serviços em cada instituição. No entanto a legislação 

sobre a condução da Residência Médica, especialmente 

o funcionamento das comissões institucionais, deve ser 

rigorosamente cumprida. O modelo que regulamenta 

protege os gestores, preceptores e médicos residentes 

dos programas, com equilíbrio de proteção para 

todos os lados. Portanto, pelo exposto pode-se ver as 

dificuldades que vem sendo enfrentadas na gestão da 

Residência Médica.

3. O número de vagas para Residência Médica no 

Estado é adequado? Caso não seja, o que pode 

ser feito para solucionar o déficit?

O Rio Grande do Sul ocupa a quarta posição em 

número de vagas no País. São 2185 médicos residentes 

cadastrados no Sistema da CNRM distribuídos em 54 

instituições, em 20 cidades.  

Embora muitos se formem e não consigam ingressar na 

Residência Médica, não podemos dizer que isto se deve 

a déficit de vagas porque temos um alto percentual de 

ociosidade. Encontramos grande interesse por algumas 

especialidades como dermatologia, otorrinolaringologia 

e anestesiologia, chegando a quarenta candidatos 

concorrendo a uma vaga, e temos baixa procura dos 

recém-formados por outras, com destaque para a baixa 

ocupação em  Medicina de Família e Comunidade. 

Nosso Estado tem 548 vagas credenciadas nesta 

especialidade e 56 médicos residentes cursando, ou seja, 

apenas 10% das vagas estão preenchidas. Este cenário 

se repete nos demais estados. 

Além da ociosidade que ocorre por falta de interesse 

por algumas especialidades, também temos as vagas 

que deixam de ser preenchidas a cada ano, a despeito 

da existência de candidatos selecionados para ocupá-

las. Com frequência resultam de desistências de 

médicos residentes de 1º ano e formalizadas nos últimos 

dias do período legalmente previsto para ingresso, 

sem tempo para novo chamamento de suplentes. Esta 

ociosidade certamente será reduzida ao entrar em 

vigor a Resolução CNRM Nº 01/2017 a partir do ingresso 

em 2018, quando somente poderá ser cadastrado em 

outra instituição onde tenha sido também aprovado, 

o candidato que formalizar a desistência onde fora 

originalmente matriculado, até o dia 15 de março.
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4. O médico residente, muitas vezes, é visto como 

“mão de obra barata” nas instituições. Como a 

senhora vê essa situação?

Eu tomo bastante cuidado com esta expressão e 

frequentemente peço o mesmo aos médicos residentes, 

porque eles compõem o corpo clínico, são registrados no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e 

participam das atividades da instituição. Do ponto de vista 

metodológico, a estratégia de ensino na Residência Médica é 

a aquisição de habilidades, competências e atitudes por meio 

do treinamento em serviço. A CNRM nesse contexto busca 

sempre um equilíbrio entre atender para aprender e atender 

para suprir a demanda. Para que haja o aprendizado, por sua 

vez, é necessária a demanda pela área em questão. O que 

devem ser garantidas são supervisão adequada e a discussão 

em relação ao porque fazer ou não de determinada maneira. 

Agora em 2017 completa 40 anos o Decreto 80.281/1977, que 

regulamentou a Residência Médica no Brasil e criou a Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM). Antes disso, cada 

instituição conduzia os PRMs de acordo com os interesses dos 

serviços.  Passadas quatro décadas, convivemos com médicos 

residentes informados e esclarecidos sobre a legislação e os 

seus direitos.  Temos como prova disto o número de denúncias 

encaminhadas pelos próprios médicos residentes às COREMEs 

(Comissões de Residência Médica) nas suas intituições, às 

CEREMs e à CNRM. A Residência Médica é a pós-graduação da 

área da saúde que mais presta serviços e dá retorno à sociedade, 

ainda durante o seu curso. Por isto, lutar por melhorias nas 

condições de trabalho e aprendizado dos médicos residentes 

deve ser uma constante e requer melhorias na legislação e, 

sobretudo, seu cumprimento. Para tanto, é necessário fortalecer 

seus órgãos de regulamentação, o que significa reafirmar o 

controle público sobre a formação médica. Controle esse que 

deve ser realizado com participação efetiva da sociedade civil, 

representada por meio de seus órgãos de classe, com o qual 

as Sociedades de Especialidade têm papel fundamental na 

definição de critérios de qualidade técnico-científica.

Já de longa data 

o Cremers vê com 

muita clareza as 

necessidades básicas 

para a criação de 

uma Faculdade de 

Medicina.

Em primeiro lugar, 

estrutura própria 

da instituição para 

formalizar seu 

currículo, tanto das disciplinas iniciais como 

das terminativas. Também é necessário um 

corpo docente e técnico com formação 

na área assistencial e capacidade didática 

e de pesquisa para a completa formação 

dos novos profissionais. O que se notou nas 

últimas décadas é a proliferação de escolas 

privadas, criadas sob pressões políticas e 

cujas estruturas se baseiam em convênios 

com hospitais e postos de  saúde sem 

tradição de ensino ou pesquisa.

A criação de Residências Médicas 

em hospitais assistenciais deve 

ser precedida  pela formação de 

preceptores e estruturas de apoio e 

logística, permitindo aos seus ingressos 

a segurança e o aprendizado assistindo 

seus pacientes. Nessa simbiose, os 

residentes podem participar na saúde 

da comunidade, elevando o padrão de 

atendimento.

As Residências Médicas deveriam 

primar por hospitais e unidades de 

saúde integrados e organizados, com 

toda a infraestrutura de atendimento 

à população, dentro dos critérios 

técnicos e científicos reconhecidos. A 

troca de experiência entre as diversas 

áreas do conhecimento médico é 

fundamental para a formação integral 

de um futuro profissional que irá 

beneficiar a sua comunidade.

O Cremers e a 
formação médica

Dr. Ismael Maguilnik, 
vice-presidente do 
Cremers e representante 
do Conselho no Coreme-RS

Diretoria executiva - Coreme-RS

•  Tânia Denise Resener 
Presidente

•  Paulo de Jesus Hartmann Nader 
Vice-Presidente

•  Milton Sergio Bertelli 
Secretário

•  Milene Pinto Costa 
Tesoureiro
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A convite do Sindicato Médico de 
Caxias do Sul, o presidente do Cremers, 
Fernando Weber Matos, participou no 
dia 22 de fevereiro de uma assembleia 
dos médicos municipários. Em pauta, o 
impasse entre a prefeitura e os médicos 
em relação à marcação do ponto e 
negociação de horas de trabalho. Desde 
então, Matos tem acompanhado toda a 
movimentação das partes envolvidas. 
Além de tomar conhecimento das 
questões de alçada sindical, o presidente 
do Cremers recebeu relatos sobre as 
condições de trabalho nas UBS e prontos 
atendimentos do município.

Caxias do Sul: impasse entre 
médicos e prefeitura

Cremers protesta contra ação 
midiática do prefeito de Caxias
Diante do episódio em que o prefeito de 
Caxias do Sul telefona para um médico no 
dia 2 de março, em meio ao movimento de 
paralisação deflagrado pelos médicos do 
município, decisão tomada em assembleia 
geral, o Cremers emitiu a seguinte nota 
criticando a iniciativa do gestor:

1 –  É lamentável  ver o desrespeito, o assédio moral 
e falta de ética na relação  gestor-médico;

2 –  É injustificável a exposição midiática do  
médico e  o uso  político no trato de uma 
questão administrativa, comum  no dia  a  dia;

3 –  Procura-se  repassar  ao médico, mais uma 
vez, a incompetência  do gestor  na solução 
dos problemas que ocorrem no  sistema de 
saúde de seu município;

4 –  A Lei 7783/89, Art. 6º, dispõe sobre o direito 
de greve: proíbe o empregador de violar 
direitos e garantias fundamentais do 
empregado, sendo vedado o uso de meios 
que venham a constranger o empregado no 
comparecimento ao trabalho;

5 –  O Código de Ética Médica (CEM), cap. I – 
alínea III, afirma: é ético lutar por condições 
mínimas de trabalho e salários dignos, 
compatíveis com a responsabilidade 
profissional e social;

6 –  CEM – capítulo II – alínea V: é direito 
do médico suspender suas atividades, 
individualmente ou coletivamente, quando 
a instituição pública ou privada para a qual 
trabalha não oferecer condições adequadas 
para o exercício profissional ou não 
remunerar digna e justamente, ressalvadas 
as situações de urgência e emergência.

7 -  Os problemas  administrativos da 
saúde  pública devem  ser tratados 
com  seriedade, respeito, diálogo  e  
com trabalho, deixando de lado efeitos 
midiáticos e políticos;

8 -  O Cremers está encaminhando 
representação ao Ministério Público do 
Trabalho.“O respeito à dignidade humana 
é fundamental. ” – Constituição Federal, 
Art. 1, inciso III.

Presidente Fernando Matos participou de assembleia com 
médicos de Caxias do Sul
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Em 11 anos, o Brasil perdeu 
38,7% dos leitos de internação 
psiquiátrica que possuía para 
atendimento de pacientes no 
âmbito da rede pública. 

Em 2005, eram 40.942 unidades. Em 
dezembro de 2016, os registros do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) computavam apenas 25.097, um 
número que deve ser reduzido ainda mais 
com a manutenção da política governamental 
de desestímulo à existência de serviços que 
ofereçam acesso a esse tipo de tratamento.

Apesar do crescimento da população, que 
entre 2005 e 2016 aumentou 12%, e dos 
problemas decorrentes da elevação do 
consumo de drogas e de outros transtornos 
psiquiátricos, a mudança do perfil dessa 
rede de atenção tem se consolidado. 
Além da queda na quantidade de leitos 
de internação, foi reduzido o número de 
unidades hospitalares que se dedicavam ao 
atendimento de pacientes com necessidade 
de assistência psiquiátrica. No mesmo 
período, o total de serviços com essa 
vocação caiu de 228 para 143, ou seja, 37%.

REDUÇÃO ARBITRÁRIA

Quanto menos leito psiquiátrico, melhor, 
entende o Ministério da Saúde. Seguindo 
esse entendimento, foi editada a Portaria 
1.631, em 2015, a qual define a necessidade 
mínima de um leito para cada 23 mil 
habitantes, o que dá 0,04 leito para cada 
grupo de mil habitantes. Porém, os cortes 
têm sido tão severos que muitos estados 
ficaram abaixo desse limite. Após os ajustes 
mais recentes, no Espírito Santo e em 
Roraima essa proporção ficou em 0,03. No 
Pará e Rondônia, está em 0,02. No Tocantins, 
a razão é de 0,01 leito por mil habitantes.

A Portaria 1.631/2015 substituiu a Portaria 
1.001/02, editada logo após a edição da 
reforma psiquiátrica, que estabelecia o 
percentual de 0,45 leitos psiquiátricos por 
mil habitantes. O percentual estabelecido 
em 2015 é onze vezes menor do que 
àquele definido em 2002. “Discordamos 
frontalmente dessa redução. Ela é arbitrária e 
não está amparada em nenhuma experiência 
internacional”, enfatiza o 3º vice-presidente 
do Conselho Federal de Medicina (CFM), 
Emmanuel Fortes, que também coordenou a 
Câmara Técnica de Psiquiatria da autarquia. 

AUMENTA A DEMANDA

Na Inglaterra e no Canadá, que têm modelos 
públicos parecidos com o Sistema Único 
de Saúde (SUS), essa proporção é de 0,58 e 
1,90 leito de internação psiquiátricos por mil 
habitantes, respectivamente. Na América 
Latina, os números seguem a mesma 
tendência em outros países. Por exemplo, 
o Uruguai possui um indicador igual a 0,54 
leito por 1000 habitantes, enquanto na 
Argentina esse índice é de 0,68.

Tese de doutorado defendida pelo psiquiatra 
Maurício Lucchesi aprovada na Faculdade 
de Medicina da USP, em 2008, aponta que, 
em 2006, de 313 hospitais gerais brasileiros, 
apenas 97 (31%) tinham seis ou mais leitos de 
internação em psiquiatria em com condições 
de atendimento. Os demais não estavam 
autorizados a funcionar.
 
No Brasil, os leitos remanescentes têm que dar 
vazão a uma enorme demanda. De acordo 
com estimativas do Ministério da Saúde, 3% da 
população sofre de transtornos mentais graves; 
6% de problemas mentais decorrentes do uso 
de álcool e outras drogas e 12% vão necessitar 
de algum atendimento em saúde mental em 
algum momento da sua vida.

Fonte: CFM

Internação em psiquiatria 

12 REVISTA CREMERS – Edição 102 – 2017



Nos dias 7 e 8 de abril, o Cremers recebeu 
os participantes da XVI Jornada Sul-
brasileira de Psiquiatria. O evento, realizado 
pela Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), trouxe o tema ‘’Novos caminhos para 
velhos conceitos’’, abordando questões 
atuais como a legalização da maconha, 
violência, assistência aos pacientes 
psiquiátricos no SUS, psicoterapia, 
neuromodulação e patologia dual. 

O primeiro secretário do Cremers, Rogério 
Wolf de Aguiar, participou da mesa que 
tratava sobre suicídio entre médicos, 
discutindo as causas e possíveis formas de 
prevenção. Aguiar citou alguns motivos que 
podem levar os médicos à depressão e, em 
muitos casos, ao suicídio: pressão social, 
crise da saúde pública no País (que gera 
um sentimento de culpa quando surgem 
dificuldades no atendimento) e abusos 
praticados por professores contra alunos 
durante a faculdade. “Quando os casos 
chegam ao Cremers, já estão no campo da 
infração, quando a atividade médica já está 
comprometida pelo alcoolismo e drogadição, 
por exemplo”, revelou o dirigente.

A Jornada cotou com a presença de 
personalidades como Osmar Terra (Ministro 
do Desenvolvimento Social e Agrário), João 
Gabbardo (Secretário de Saúde do RS), 
Quirino Cordeiro (Coordenador-Geral de 
Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do 
Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas, da Secretaria de Atenção à 
Saúde), entre outros. O evento foi organizado 
pela ABP juntamente com suas federadas: 
Associação Catarinense de Psiquiatria (ACP), 
Centro de Estudos Cyro Martins (CCYM), 
Centro de Estudos Psiquiátricos Mário 
Martins (CEMM) e Centro de Estudos de 
Psiquiatria Integrada (CENESPI). 

Cremers recebeu a
XVI Jornada Sul-brasileira de Psiquiatria

O primeiro secretário do Cremers, Rogério Wolf de Aguiar (C), 
participou da mesa que tratava sobre suicídio entre médicos
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Trata-se de decisão liminar proferida 
nos autos Ação Civil Pública nº 0055245-
23.2013.4.01.3800, ajuizada pelo Ministério 
Público Federal com o objetivo de obter  
provimento liminar que determine ao 
CFM que edite resolução no sentido de 
atender requisições do Ministério Público 
de prontuários médicos e papeletas de 
atendimento de pacientes, dispensando-
se a autorização dos pacientes ou de seus 
familiares, no prazo de até 10 (dez) dias.

SIGILO PROFISSIONAL
O autor alega que o sigilo profissional tem 
restringido a sua atuação na defesa dos 
interesses da coletividade e dos usuários de 
serviços médicos. Ademais, sustenta que a 
recusa na apresentação dos documentos 
afronta o disposto no Art. 129, VI, da CF/1988.
Em sua decisão, o magistrado entendeu que 
as alegações do autor são fragilizadas, uma vez 

que os documentos em questão são passíveis de 
liberação por meio de ordem judicial, situação 
que assegura o desempenho regular das 
atribuições constitucionais do Ministério Público.

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
Em fundamentação, o juiz considerou, 
ainda, que a pretensão do autor é colidente 
com o princípio da razoabilidade, pois 
propõe a supressão de um dos pilares do 
Código de Ética Médica para facilitar a 
investigação de um número reduzido de 
pacientes, eliminando a necessidade de 
prévia autorização judicial de quebra de 
sigilo médico.

Continuando, o magistrado entendeu que não 
restou demonstrada a necessidade urgente de 
obtenção do provimento antecipatório. Ante o 
exposto, o pedido de antecipação dos efeitos 
da tutela foi indeferido.

Entrega de prontuário em 
investigação criminal

Diretor técnico em serviços 
especializados
A Ouvidoria do Cremers tem recebido com 
frequência questionamentos de médicos sobre 
a quem compete a direção técnica dos serviços 
assistenciais especializados.
A resposta está na Resolução CFM 2.007/2013, 
alterada pela Resolução CFM 2.114/2014, que 
“dispõe sobre a exigência de título de especialista 
para ocupar o cargo de diretor técnico, supervisor, 
coordenador, chefe ou responsável médico dos 
serviços assistenciais especializados”.

RESOLVE:
Art. 1º Para o médico exercer o cargo de diretor 
técnico ou de supervisão, coordenação, chefia 
ou responsabilidade médica pelos   serviços 
assistenciais especializados é obrigatória a 

titulação em especialidade médica, registrada no 
Conselho Regional de Medicina (CRM), conforme 
os parâmetros instituídos pela Resolução CFM nº 
2.005/2012.
§1º Em instituições que prestam serviços médicos 
em uma única especialidade, o diretor técnico 
deverá ser possuidor do título de especialista 
registrado no CRM na respectiva área de atividade 
em que os serviços são prestados.
§2º O supervisor, coordenador, chefe ou responsável 
pelos serviços assistenciais especializados  de  que  
fala o caput deste artigo somente pode assumir a 
responsabilidade técnica pelo serviço especializado 
se possuir título de especialista na especialidade 
oferecida pelo serviço médico, com o devido 
registro do título junto ao CRM. 

CONTATO COM A OUVIDORIA
 (51) 3300.5410
 ouvidoria@cremers.org.br
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A implantação do prontuário médico 
eletrônico (PME) nos Centros de 
Formação de Condutores (CFCs) 
em Porto Alegre e na região 
metropolitana foi concluída. O 
Detran-RS deu início à ação logo 
depois do lançamento do PME em 
evento realizado no Cremers.

Na primeira fase da implantação, restrita 
a Porto Alegre e realizada entre junho e 
novembro de 2016, todos os CFCs foram 
visitados pela equipe da Coordenadoria 
Psicológica e Médica (CPM) para verificação 
dos equipamentos médicos. Também foram 
promovidos treinamentos aos peritos para 
o uso do PME in loco, em turmas no Centro 
de Treinamento da Procergs, e individual 
ou em pequenos grupos na CPM. Durante 
o treinamento, além da apresentação do 
novo prontuário, foram abordadas questões 
técnicas e administrativas sobre o Exame 
de Aptidão Física e Mental. A primeira 
fase foi concluída no início dezembro, 
totalizando 35 CFCs.

A segunda fase contemplou a região 
metropolitana, abrangendo 37 CFCs. Foi 
estabelecido prazo para que todos os CFCs 
dispusessem de todos os equipamentos 
exigidos pela Resolução Contran nº 
425/2012, além de um computador e uma 

impressora na sala de exames médicos.
Além disso, todos os CFCs encaminharam 
uma declaração, assinada pelo diretor e por 
um dos médicos peritos vinculados ao CFC, 
informando que a sala de exames dispunha 
de todos os equipamentos exigidos. Após os 
treinamentos necessários, a fase foi concluída 
no final de dezembro.

A região de Osório e Gramado-Canela 
recebeu a terceira fase da implantação 
do prontuário eletrônico. Os treinamentos 
prévios foram realizados no Centro de 
Treinamento da Procergs e na CPM. 
Foram incluídos mais de 20 itens no 
novo prontuário, com base nas sugestões 
fornecidas pelos médicos peritos, facilitando 
a utilização do sistema e o registro dos 
exames. A implantação foi concluída em 
janeiro, totalizando 18 CFCs.

No total, até abril de 2017, o PME foi 
implantado em 90 CFCs, o que representa 
33,1% dos Centros do RS, e 84 médicos foram 
treinados para usar o novo sistema. Mais 
de 84 mil exames já foram registrados no 
novo prontuário, e o sistema continua em 
permanente evolução, sendo aprimorado 
com base nas sugestões dos médicos peritos. 
O Detran-RS estima que todos os CFCs 
do Estado funcionem com o prontuário 
eletrônico até o final deste ano. 

Prontuário médico eletrônico é 
implantado no Detran

O projeto do prontuário eletrônico no Detran foi debatido no Cremers em evento realizado em junho de 2016

Edição 102 – 2017 – REVISTA CREMERS 15 



O I Encontro Nacional dos Conselhos de 
Medicina (ENCM) deste ano, realizado em 
Brasília de 15 a 17 de março, tratou de temas 
como ética médica, o fim da vida e o impacto 
das tecnologias na prática médica.

O presidente Fernando Weber Matos e 
os conselheiros federais pelo RS, Cláudio 
Franzen e Antonio Celso Ayub, participaram 
do evento, que reuniu representantes dos 27 
Conselhos Regionais de Medicina (CRM).

As atividades começaram com a realização 
da I Conferência Nacional de Ética Médica 
(Conem). O presidente do Conselho Regional 
de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Jairo 
Martinez Zapata, ressaltou, durante a abertura, 
a importância de se discutir a ética médica e 
denunciou a precariedade da saúde pública, 
que está sofrendo com a escassez de recursos. 

O presidente do CFM, Carlos Vital, explanou 
sobre os trabalhos da Comissão Nacional de 
Revisão do Código de Ética Médica. Desde o 
ano passado, foram realizadas 13 reuniões e 
três encontros regionais para ouvir sugestões 
e debater as 1.189 propostas já apresentadas. 
Em 2018 será realizada a conferência que vai 
aprovar o texto final do Código de Ética Médica. 
“Tanto na revisão do Código realizada em 2009 
como desta vez mantivemo-nos fiéis às diretrizes 

norteadoras estabelecidas em 1988, baseadas na 
dignidade humana e na Medicina como a arte 
do cuidar”, ressaltou o presidente do CFM.

A ARTE DO CUIDAR
Um dos destaques do encontro foi a 
palestra do padre Aníbal Gil Lopes, professor 
aposentado da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
que atualmente faz parte do corpo docente 
da Unicastelo. Aníbal Lopes ressaltou que a 
medicina é a arte do cuidar e, como tal, vai 
além de técnica. 

"É preciso saber ouvir o paciente, pois 
princípios que são caros para nós podem 
não ser para outras culturas", defendeu. Para 
Aníbal Lopes, a busca da humanidade é pela 
felicidade e o médico deve ter uma conduta 
que proporcione este estado de espírito. O 
conferencista também reforçou a necessidade 
de respeito às diferenças culturais.

Seguindo a programação do encontro, 
o docente do Instituto de Bioética da 
Universidade Católica Portuguesa, Carlos 
Costa Gomes, falou sobre o pós-humanismo. 
Segundo o palestrante, o homem hoje está 
cada vez mais conectado e informatizado, o 
que se faz necessário um olhar mais atento 
para a formação médica.

I ENCM: ética, o fim da vida e o 
impacto das tecnologias na Medicina 
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A partir da denúncia de que um 
intercambista cubano pertencente ao 
Programa Mais Médico estava trabalhando 
como Perito Oficial do município de Passa 
Sete (cidade próxima de Santa Cruz do 
Sul e a 230km de Porto Alegre), o Cremers 

acionou seu departamento Jurídico 
para as devidas providências contra a 
irregularidade. O resultado foi que o prefeito 
local tornou sem efeito a nomeação. Além 
disso, o Ministério da Saúde advertiu o 
município e o intercambista.

Confira trechos da manifestação, de 12 de abril, da assessora jurídica Carla Bello Fialho Cirne 
Lima, integrante do corpo de advogados do Conselho, depois de receber ofício do TCU:

“Trata-se de ofício do Tribunal de Contas da 
União que entendeu pela admissibilidade 
da denúncia encaminhada pelo CREMERS 
àquela corte, quando este informou a 
nomeação, pelo Prefeito Municipal de 
Passa Sete, de médico cubano participante 
do Programa Mais Médicos como perito 
oficial a quem caberia chancelar os 
atestados médicos firmados por médicos 
regularmente inscritos no CREMERS para fins 
de abono de falta de servidores municipais.  

Foi aprovado parecer desta Assessoria 
Jurídica, pela ilegalidade da nomeação, 
sendo oficiados o consulente, o Prefeito 
Municipal de Passo Sete, a Procuradoria de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a 
Procuradoria da República no Rio Grande 
do Sul, o Ministério da Saúde, o Tribunal de 
Contas da União e o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul. O Prefeito 
tornou sem efeito a nomeação e o Ministério 
da Saúde advertiu o médico e o Município 
de Passa Sete. 

Destaco que, no exame de admissibilidade, 
em que pese não dar prosseguimento à 
investigação no âmbito do tribunal, o TCU 
entendeu que “as atividades desenvolvidas 
pelo médico em decorrência da designação 
questionadas não são compatíveis com 
os objetivos do Projeto Mais Médicos.  (...) 
Logo, a atuação do médico estrangeiro 
como Perito Oficial do Município, para 
avaliar os afastamentos  por licença saúde 
dos servidores municipais, se constitui 
em atividade de interesse da própria 
administração municipal em detrimento do 
direcionamento da força de trabalho para 
a atenção básica prestada diretamente à 
comunidade local”.

Mais Médicos:
ação jurídica do Cremers 

Edição 102 – 2017 – REVISTA CREMERS 17 



O presidente do Cremers, 
Fernando Weber Matos, 
esteve reunido no dia 
23 de março com o 
delegado seccional de 
Novo Hamburgo, Luciano 
Strelow, o primeiro-
secretário Gilberto Cardoso, 
e o presidente do Sindicato 
Médico de Novo Hamburgo, 
Kleber Fisch.

Em pauta, temas como 
a instalação de novas 
faculdades médicas (Unisinos 
e Feevale) na região, crise em 
hospitais do Vale dos Sinos, 
precarização do trabalho 
médico e más condições 
para o exercício da Medicina.

De acordo com Matos, a 
reunião foi muito produtiva: 
“Fizemos uma avaliação 
das questões da saúde nas 
cidades que compõem 
a Delegacia de Novo 
Hamburgo, e discutimos 
problemas pontuais relativos 
também ao trabalho 

médico. A realidade de 
Novo Hamburgo e região é 
semelhante ao quadro que 
encontramos em outros 
municípios do Estado. Em 
princípio, tudo parte da falta 
de mais recursos para a saúde 
e da má gestão”.

O encontro ocorreu 
durante a inauguração de 
importantes melhorias na 
sede da Delegacia de Novo 
Hamburgo, que abrange 28 
municípios e mais de 1.100 

médicos. “Essa reforma 
atende um anseio nosso 
e da comunidade médica 
da região. É preciso que os 
colegas saibam que quase 
cem por cento de seus 
problemas podem 
ser resolvidos aqui 
na delegacia, sem 
necessidade de 
deslocamento a 
Porto Alegre. Nossa 
delegacia está de 
portas abertas para 
receber os médicos."

Lideranças debatem saúde pública 
em Novo Hamburgo

Criação de novos cursos de Medicina na região esteve na pauta da reunião do 
presidente Fernando Matos com lideranças médicas
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Representantes 
da Unimed Vale 
do Sinos e do 
Cremers em 
posse do Comitê 
de Ética

Presidente do Cremers, dr. 
Fernando Weber Matos (E), 

Representante do Comitê 
de Ética, dr. Helio Rist Dias 

(C) e Diretor de Educação 
e Qualidade da Unimed VS, 
dr. Ademar Edgar Trein (D)

Unimed Vale do Sinos empossa 
Comitê de Ética
A Unimed Vale do Sinos empossou no dia 11 de abril o seu 
Comitê de Ética, que tem por objetivo auxiliar o Cremers 
nas questões éticas referentes às condutas médicas, dando 
mais agilidade e eficiência na resolução dos casos. O Comitê 
de Ética da Unimed Vale do Sinos é formado pelos médicos 
Tiago Luis Dedavid e Silva, como presidente, Musa Hasan 
Musa, Helio Rist Dias, Leandro Espindola Roese, Gastão Mello 
Coelho Silva e Roberto Arnold como membros efetivos. 

A posse do comitê foi realizada pelo presidente do Cremers, 
Dr. Fernando Weber Matos, que falou aos presentes sobre 
as atividades realizadas pela instituição. Com a implantação 
do Comitê de Ética nas instituições as questões passam a 
ser avaliadas em primeira instância pelo Comitê e, sempre 
que possível, tratadas internamente, não sendo necessário 
acionar o Cremers, agilizando o processo.

Para o diretor de Desenvolvimento Humano, Ademar Trein, a 
presença do presidente do Cremers, Fernando Weber Matos, 
do corregedor, Régis Porto, do delegado seccional , Luciano 
Alberto Strelow, do presidente da Sociedade de Medicina, 
Mauro Packeiser Vianna, do presidente do Sindicato 
Médico de Novo Hamburgo, Kleber Fisch, abrilhantou o 
importante momento em que a Unimed Vale do Sinos 
trouxe o pioneirismo na implantação do Comitê de Ética nas 
singulares do Sistema Unimed.

O diretor técnico do Hospital Unimed Vale do Sinos, Gilberto 
Cardoso, palestrou sobre a Legislação Médica – O que não 
podemos desconhecer, mostrando pontos importantes da 
legislação, que devem ser observados na conduta médica. 
Esta foi a primeira de série de palestras que irá tratar de 
diversos assuntos na Medicina.

Dr. Luciano Strelow
“Vivemos uma crise grave 
na saúde. Há uma inegável 
precarização do trabalho 
médico. O Sistema Público de 
Saúde sofre com a debandada 
de médicos por falta de 
condições de trabalho e 
também em função da baixa 
remuneração. Os atrasos na 
remuneração são cada vez 
mais frequentes. No sistema 
privado a situação está melhor, 
mas também há problemas."

Dr. Gilberto Cardoso
“É importante saber como 
os dois novos cursos de 
Medicina na região vão ser 
estruturados, em especial na 
parte prática, a Residência 
Médica, o atendimento aos 
pacientes. A partir do quarto 
ano será preciso responder 
às demandas sociais e para 
isso se faz necessária uma 
boa estrutura. Temos o 
maior interesse em ajudar no 
planejamento."

Dr. Kleber Fisch
“Tivemos uma reunião 
bastante produtiva, com 
discussão importante 
sobre o trabalho médico 
e a assistência de saúde à 
população. Há problemas 
pontuais, como a crise no 
Hospital Municipal Getúlio 
Vargas, em Estância Velha. A 
prefeitura assumiu a gestão 
após problemas com uma 
empresa que terceirizava os 
serviços. É fundamental que os 
salários sejam colocados em 
dia e que o atendimento não 
seja prejudicado."
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A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS) divulgou Nota de 
Orientações à Gestante 
com as descrições dos 
riscos relacionados aos 
partos normal e cesáreo. 
O documento deve ser 
entregue às gestantes 
durante o acompanhamento 
da gestação. Foi solicitado apoio ao 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e aos 
27 Conselhos Regionais de Medicina para 
que o material chegue à classe médica, 
auxiliando na sua divulgação.  

De acordo com a orientação da ANS, o 
parto normal é o método natural de nascer 
durante o qual a mãe produz substâncias 
capazes de proteger o recém-nascido 
e favorecer a amamentação. Contudo, 
segundo o documento, algumas mulheres 
apresentam contraindicação para este 
tipo de parto devido a condições de saúde 
preexistentes ou por complicações durante 
o trabalho de parto havendo indicação para 
a realização de cirurgia. “O parto normal 
pode também apresentar risco de lesão no 
períneo”, alerta. 

CESARIANA

Quanto à cesariana, a orientação repassada 
pela Agência é que, quando indicada por 
razões clínicas, o parto é uma cirurgia segura 
e com baixa frequência de complicações 
graves. “No entanto, quando realizada 
sem uma razão médica que a justifique, 
apresenta riscos de complicações cirúrgicas, 
como infecções e hemorragia que podem 
resultar em morte materna”, explica. 

O documento da ANS ainda 
ressalta que, quanto ao recém-
nascido, podem ocorrer lesões 
no momento da retirada do 
bebê ou outras complicações 
após o nascimento como 
infecções e pneumonias, riscos 
de prematuridade e internação 
em UTI, nos casos em que 
a cirurgia é feita antes de 39 

semanas de gestação, além de aumentar em 
120 vezes a chance de a criança apresentar 
dificuldades respiratórias quando a cirurgia é 
feita entre 37 e 38 semanas.

PRÉ-NATAL 

Nas primeiras consultas de pré-natal, o CFM 
orienta que médico e paciente discutam 
de forma exaustiva sobre benefícios e 
riscos tanto do parto vaginal quanto da 
cesariana, bem como sobre o direito de 
escolha da via de parto pela gestante. Para 
o CFM, a decisão sobre qual o tipo de parto 
mais adequado deve ser compartilhada 
entre o médico, a gestante e sua família. O 
profissional deve fornecer informações sobre 
a situação clínica da mulher e os riscos e 
benefícios envolvidos em cada escolha para 
ajudá-la na tomada de decisão. 

Apesar de ainda ter índices mais elevados do 
que preconizado pela Organização Mundial 
da Saúde, a quantidade de partos cesários no 
Brasil teve leve recuo em 2015 tanto no SUS 
quanto na rede privada. Segundo os dados do 
Ministério da Saúde, dos três milhões de partos 
realizados, 55,5% foram cesáreas e 44,5% partos 
normais – redução de 1,5 ponto percentual em 
relação a 2014, quando o ministério registrou 
57% e 43%, respectivamente.

Conselhos participam de campanha 
de orientação à gestante 
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Um levantamento inédito 
feito pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria 
(SBP), publicado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo 
no dia 27 de março, aponta 
que o Sistema Único de 
Saúde fechou quase 10,1 
mil leitos de internação 
em pediatria clínica entre 
2010 e 2016. No período, as 
vagas diminuíram de 48,2 
mil (entre leitos próprios e 
conveniados) para 38,1 mil.

Apenas em UTIs neonatais, 
para recém-nascidos 
em estado grave, seriam 
necessárias mais 3,2 mil 
vagas, segundo parâmetros 
da Sociedade de Pediatria. 
A entidade preconiza ao 
menos 4 leitos do tipo por 
mil nascidos vivos. No País, 
a taxa atual é de 2,9. “A 
redução do número de leitos 
tem um impacto direto no 
atendimento, provocando 
atrasos no diagnóstico e 
no início do tratamento de 
uma população que vem 
aumentando bastante”, critica 
a presidente da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), 
Luciana Rodrigues Silva.

Além do desgaste das equipes 
médicas, a situação obriga 
pais e familiares a recorrerem 
à Justiça e até à imprensa na 
tentativa de conseguir um leito 
– muitas vezes, sem sucesso. A 
falta de leitos também resulta 
em superlotação das UTIs 

neonatais e alas pediátricas, 
ocasionando surtos de 
infecções hospitalares e a 
morte de bebês e crianças.

A SBP aponta a falta de 
investimentos do Ministério 
da Saúde como principal 
causa do fechamento de 
leitos. No Rio Grande do Sul, 
a redução foi de 521 leitos 
(17,9%) nos seis anos.

Das 5.570 cidades do Brasil, 
2.169 não possuem nenhum 
leito. Entre as que possuem 
pelo menos uma unidade de 
terapia intensiva infantil, um 
terço tem menos de cinco 
leitos em todo o território 
municipal e 66 deles contam 
com apenas um leito. A título 
de dimensionamento, vale citar 
que só a cidade de São Paulo 
(SP) tem leitos em quantidade 
equivalente à oferecida 
atualmente em mais de 780 
municípios de pequeno porte.

CONTRAPONTO

O Ministério da Saúde 
diz ter elevado em 12% o 
investimento na área entre 
2010 e 2016 e afirma que 
a redução de leitos está 
relacionada à mudança 
no perfil epidemiológico 
e à tendência mundial de 
desospitalização. Segundo 
a pasta, “tratamentos que 
antes exigiam internação 
passaram a ser feitos no 
âmbito ambulatorial e 
domiciliar”.

O ministério diz ter 
seguido essa lógica ao 
investir na expansão de 
leitos pediátricos voltados 
aos casos de maior 
complexidade. Conforme o 
órgão, se considerar só esse 
tipo de vaga, a expansão é 
de 15% no período.

Fechamento de leitos pediátricos
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Presidente do Cremers saudou a decisão do 
Tribunal de Contas da União, que vai avaliar 
a regularidade do repasse de recursos aos 
intercambistas cubanos

O Tribunal de Contas da União (TCU) 
determinou, no início de março, a realização 
de uma auditoria independente para avaliar a 
regularidade do pagamento das bolsas para 
médicos cubanos, no âmbito do Programa 
Mais Médicos. O órgão também quer que a 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) 
apresente um relatório detalhado sobre as 
despesas com o pagamento dos médicos de 
Cuba que atuam no Brasil.

O presidente do Cremers, Fernando Weber 
Matos, comemorou a decisão;" O Cremers 
sempre defendeu e trabalhou para que 
esse acordo que respalda o Mais Médicos 
fosse bem esclarecido. No lançamento 
do programa questionamos os valores 
envolvidos e sua destinação. Afinal, trata-
se de dinheiro público que foi e continua 
sendo, em sua maior parte, destinado aos 
cofres do governo cubano. Felizmente, 
agora, depois de quase quatro anos, o TCU 
vai apurar tudo isso".

DESVIO DE FINALIDADE NOS RECURSOS

O assunto gerou polêmica na sessão do dia 
8 de março no Tribunal. O ministro Augusto 
Sherman Cavalcanti apresentou um voto 
complementar, sugerindo que o governo 
do Brasil exigisse da Opas que os recursos 
destinados à bolsa-formação dos médicos 
sejam integralmente pagos aos médicos 
cubanos, sem nenhuma retenção ou desvios.

Para ele, a forma como os recursos são 
repassados hoje representam um desvio de 
finalidade na gestão dos recursos públicos 
brasileiros. “Por que temos de colocar R$ 
6 bilhões em um programa em que 75% 

vão para outro 
país?”, questionou 
Shermann. Para 
o ministro, com o 
dinheiro aplicado 
no programa até 
agora seria possível 
construir 14 mil 
unidades básicas de 
saúde no país.

Já o ministro Benjamin Zymler, relator do 
processo, disse que não é possível que o 
Brasil faça essa mudança, porque seria uma 
interferência no direito internacional público. 
“Essas associações internacionais gozam de 
imunidade jurisdicional absoluta”, justificou.

Ele comentou também que qualquer 
mudança no tratado firmado entre o Brasil e 
a Opas poderia significar o fim do Programa 
Mais Médicos da forma como ele está hoje. A 
maioria dos ministros votou pela aprovação 
do relatório de Zymler.

CUBA RETÉM 75% DO VALOR PAGO 
PELO BRASIL

Os profissionais cubanos atuam no Brasil por 
meio de uma cooperação intermediada pela 
Opas. O governo brasileiro paga o valor das bolsas 
para a organização, que repassa para o governo 
cubano, responsável pelo contrato com os 
médicos. Segundo o relatório do TCU, o governo 
cubano retém 75% do valor pago pelo Brasil.

Atualmente, dos 18.240 médicos participantes 
do programa 5.274 são formados no Brasil 
(29%), 1.537 têm diplomas do exterior (8,4%) e 
11.429 fazem parte do acordo de cooperação 
com a Opas (62,6%). Mais de 63 milhões 
de famílias, de acordo com o governo, 
são assistidas por esses profissionais e 
beneficiadas pelo programa.

Fonte: Agência Brasil

Dissecando o Mais Médicos “O Cremers 
sempre defendeu 

e trabalhou para que 
esse acordo que respalda 
o Mais Médicos fosse bem 

esclarecido. No lançamento 
do programa questionamos 
os valores envolvidos e sua 

destinação”

Dr. Fernando Weber 
Matos
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O Tribunal de Contas da União (TCU) 
divulgou no dia 14 de março os dados iniciais 
sobre a eficácia do programa Mais Médicos. 
O Tribunal determinou ao Ministério da 
Saúde para que sejam corrigidas falhas e 
que haja mais transparência nos repasses 
financeiros feitos à Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas).

O acórdão expedido pelo TCU exige da Opas 
a prestação de contas dos pagamentos dos 
médicos que fazem parte do programa. 
A organização deve também detalhar as 
despesas da taxa de administração e incluir 
os gastos com consultores e assessores 
internacionais, já que esse montante 
corresponde a 5% do total repassado.

Mais transparência no programa

TERMO DE COOPERAÇÃO
De acordo com o termo de cooperação 
técnica firmado entre o Ministério e a Opas, 
o pagamento da bolsa aos intercambistas 
é realizado por intermédio da Organização, 
que repassa o dinheiro para Cuba. O governo 
cubano retém uma parcela do valor e paga o 
restante aos profissionais. 
Nesse ponto, houve discordância de opiniões 

entre o ministro relator do TCU, Benjamin 
Zymler, e o revisor, o ministro substituto do TCU 
Augusto Sherman. O último entendeu que o 
Tribunal deveria determinar ao Ministério que 
exigisse da Opas “que os recursos destinados 
à bolsa-formação e à ajuda de custo sejam 
integralmente pagos aos intercambistas 
cubanos, sem nenhuma retenção ou desvio”.

MEDIDA CORRETIVA
A perspectiva que prevaleceu na decisão, 
no entanto, foi a do voto do ministro Zymler: 
“Caso alguma irregularidade seja praticada no 
que concerne a tais pagamentos, o interesse 
jurídico eminentemente subjetivo e pessoal 
dos eventuais prejudicados deve, em tese, 
ser pleiteado em face do governo cubano, 

como, aliás, consta dos contratos de 
prestação de serviços assinados por eles”.

Na visão do ministro, isso afastaria a 
competência do TCU para determinar 
a adoção de medidas corretivas quanto 
à diferença de tratamento entre os 
profissionais cubanos e os brasileiros.

MAIS RIGOR DO MS
De acordo com o advogado e professor de 
Direito Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, o 
programa Mais Médicos busca resolver um 
problema crônico na saúde brasileira: a falta 
de médicos nas regiões mais carentes ou em 
pequenos municípios.

“Sob esse prisma, tem dado bons frutos. 
O relatório do TCU revela os indicadores 
positivos auferidos, que beneficiaram mais de 
63 milhões de brasileiros”, afirma.

Para o professor, há discrepâncias, no 
entanto, que precisam ser resolvidas: por 
exemplo, os médicos cubanos recebem menos 
que os brasileiros para fazer o mesmo serviço.

“Há casos de pagamentos antecipados, atos 
de contratação de assessores sem a devida 
justificativa e outros achados elencados pelo TCU. 
É necessário maior rigor por parte do Ministério 
da Saúde para que o trabalho dos médicos não 
seja afetado pela falta de transparência e de 
controle na utilização dos recursos.
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O governo de Cuba suspendeu o envio para 
o Brasil de 710 profissionais treinados para 
trabalhar no Programa Mais Médicos. A 
decisão do governo cubano, comunicada 
ao Ministério da Saúde no dia 11 de abril, é 
reflexo do descontentamento com a grande 
quantidade de médicos que se recusam a 
voltar para Cuba, terminados os três anos 
de trabalho no programa. Há atualmente 88 
profissionais que recorreram à Justiça para 
permanecer no Brasil e garantir o direito de 
continuar no programa do governo federal.

REDUÇÃO DE CUBANOS NO PROGRAMA 
DO GOVERNO FEDERAL

O governo se apressou em organizar uma 
comitiva para discutir o assunto em Cuba e 
evitar que a participação de médicos daquele 
país caia numa velocidade maior do que a 
considerada ideal. Os profissionais chegam ao 
Brasil por meio de um acordo firmado com 
a Organização Pan-Americana de Saúde e 
governo cubano. Ano passado, o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, anunciou a intenção 
de reduzir em quatro mil o número de 
cubanos no Brasil. A ideia é substituí-los de 
forma gradual por profissionais brasileiros, em 
editais trimestrais.

Atualmente, trabalham no programa 10,4 
mil cubanos – mil a menos do que no ano 
passado. Embora em número menor, eles 
continuam representando a grande força 
do Mais Médicos, programa criado em 2013. 
Recentemente, o jornal Estadão divulgou uma 
reportagem em que mostrava haver 84 ações 
de médicos cubanos reivindicando o direito de 
permanecer no Brasil e no programa. 

O convênio firmado entre governo 
brasileiro, governo cubano e Organização 

Pan-Americana de Saúde previa que 
profissionais recrutados para trabalhar no 
programa ficariam no País três anos. Na 
renovação do acordo, em setembro de 
2016, ficou determinado que, embora a lei 
permitisse ao grupo permanecer mais três 
anos no Brasil, a maior parte dos quatro mil 
recrutados no primeiro ciclo do convênio 
deveria regressar ao país de origem para dar 
lugar a novos profissionais. A estratégia tem 
como objetivo evitar que cubanos estreitem 
os laços com o Brasil e, com isso, resistam 
a regressar para Cuba, quando o contrato 
chegar ao fim. Pelo acordo, a permissão 
de prorrogar o prazo desses profissionais 
por mais três anos seria dada apenas para 
aqueles que tivessem estabelecido família 
no Brasil ou criado vínculos. 

RESISTÊNCIA DOS INTERCAMBISTAS 
PARA RETORNAREM AO SEU PAÍS

O governo cubano argumenta que a 
permanência dos profissionais no Brasil não 
estaria em conformidade com o acordo de 
cooperação firmado. Diante desse impasse, 
o governo brasileiro deve enviar uma 
comitiva ao país para discutir o assunto 
nas próximas semanas. O maior receio do 
governo cubano é de que um novo grupo 
de médicos resista em voltar para o país 
quando chamados de volta e que isso 
acabe afetando também o comportamento 
de profissionais que já estão atuando em 
outros países. Além do Brasil, Cuba tem 
outros acordos de cooperação, baseados 
no envio de profissionais de saúde. Esse 
tipo de cooperação é também uma forma 
de renda para ilha. No trato firmado entre 
Brasil e Cuba, a maior parte dos salários 
dos médicos é paga diretamente para o 
governo cubano.

Cuba suspende envio de profissionais 
para o programa Mais Médicos
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O Ministério da Saúde anunciou no dia 
17 de abril que as vagas do programa 
Mais Médicos inicialmente previstas para 
profissionais cubanos serão oferecidas a 
brasileiros formados no Brasil e no exterior. 
A estratégia, comunicada pelo ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, ocorre diante da 
suspensão determinada por Cuba da vinda 
de 710 profissionais para o programa. Os 
profissionais, que já estavam em treinamento, 
deveriam desembarcar no Brasil em abril.

Em breve, deve acontecer uma reunião 
entre representantes do Ministério da 
Saúde, representantes da Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas) e do governo 
cubano para decidir como fica a situação.

A decisão de Cuba de suspender o envio 
de profissionais é uma reação ao expressivo 
aumento de ações na Justiça garantindo a 
permanência de profissionais cubanos no 
Brasil, depois de eles serem convocados de 
volta pelo governo da ilha.

Há pelo menos 88 liminares garantindo 
a estadia dos intercambistas no País. São 
todos profissionais que completaram 
três anos de permanência no programa 
e que, em tese, poderiam ter o contrato 
renovado por mais três anos. O governo 
cubano, no entanto, em uma estratégia para 
tentar evitar o risco de seus profissionais 
estreitarem os laços com o Brasil, vem 
solicitando que a maioria retorne para a ilha.

O recrutamento de cubanos para o Mais 
Médicos é fruto de um convênio realizado 
entre Brasil, Cuba e Opas. O representante 

da organização no Brasil, Joaquim Molina, 
afirmou estar esperançoso que um 
entendimento seja alcançado.

Barros disse que a decisão de Cuba não 
trará prejuízos para o acordo. “O convênio 
será mantido. Ele está assinado com 
duração de três anos, há um incômodo do 
governo de Cuba com as ações judiciais 
determinando a permanência de cubanos 
no Brasil, e isso desestrutura o convênio 
como está formado. Mas o Judiciário tem 
autonomia”, afirmou o ministro.

Pelos cálculos do governo, pelo menos 4 mil 
médicos cubanos deverão deixar o Brasil até 
julho, depois de terem permanecido durante 
três anos trabalhando no programa brasileiro.

O ministro da Saúde observou que já era 
interesse do governo brasileiro reduzir a 
participação de médicos cubanos no programa. 
Ano passado, eram 11.400. A expectativa era 
chegar a 7.400 em três anos. Até agora, 1 mil 
já deixaram o Brasil e foram substituídos por 
profissionais brasileiros. Diante da decisão de 
Cuba, esse cronograma terá de ser apressado.

Integrantes do ministério, no entanto, 
deixam claro que essa decisão de Cuba 
deverá provocar vazios assistenciais. Isso 
porque a expectativa do governo federal era 
reservar para médicos daquele país às vagas 
que tradicionalmente são consideradas 
pouco atrativas por profissionais brasileiros, 
como áreas de difícil acesso e distritos 
sanitários indígenas.

Fonte: Estadão Conteúdo

Médicos brasileiros 
vão ocupar vagas de 710 cubanos
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A partir de agora, o SUS passa a ofertar 19 
práticas integrativas e complementares 
à população – até então eram cinco – no 
âmbito do Sistema Único de Saúde. São elas: 
homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa/
acupuntura, medicina antroposófica, plantas 
medicinais e fitoterapia e termalismo 
social/crenoterapia, arteterapia, ayurveda, 
biodança, dança circular, meditação, 
musicoterapia, naturopatia, osteopatia, 
quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, 
terapia comunitária integrativa e yoga.

Além das inclusões, a Portaria nº 145/2017 
também renomeou procedimentos que 
já estavam no rol das PICs para facilitar 
a identificação, pelos gestores, dos 
procedimentos nos sistemas de informação do 
SUS. As novas nomenclaturas são para terapia 
comunitária, dança circular/biodança, yoga, 
oficina de massagem/automassagem, sessão 
de auriculoterapia, sessão de massoterapia, e 
tratamento termal/crenoterápico.

PROCURA AUMENTA

Desde a implantação da Política 
Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares, do Ministério da Saúde, 
em 2006, a procura e o acesso dos usuários 
do SUS a esses procedimentos tem crescido 
significativamente. Em 2016, quase 2 
milhões de atendimentos das PICs foram 
realizados nas Unidades Básicas de Saúde 
de todo o país, sendo 770 mil de Medicina 
Tradicional Chinesa, incluindo acupuntura, 
85 mil de fitoterapia, 13 mil de homeopatia 
e 923 mil de outras práticas integrativas que 
ainda não possuíam código próprio para 
registro e que passaram a fazer parte do rol 
no início do ano.

Além disso, a implementação do e-SUS e do 
prontuário eletrônico melhorou a qualidade 
do registro, o que tem aumentado o número 
de procedimentos realizados e informados 
pelas unidades de saúde em todo o Brasil. 

Outro fator importante foram os cursos de 
práticas integrativas e complementares 
ofertados pelo Ministério da Saúde, de 2014 
a 2016, para mais de 17 mil trabalhadores 
de saúde no país. Existem, ainda, mais de 
100 mil profissionais na atenção básica e 47 
mil em unidades de saúde com formação 
e habilitação em alguma das práticas 
integrativas e complementares. 

Práticas
Integrativas

O Ministério da Saúde divulgou, no dia 28 de março, uma 
lista com 14 novos procedimentos à Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PICs) do Sistema 
Único de Saúde (SUS). São tratamentos que utilizam recursos 
terapêuticos, baseados em conhecimentos tradicionais, 
voltados para curar e prevenir diversas doenças como 
depressão e hipertensão. A inclusão foi realizada por meio da 
Portaria nº 849/2017, já publicada no Diário Oficial da União.
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Os recursos para as PICS integram o Piso da 
Atenção Básica (PAB) de cada município, 
podendo o gestor local aplicá-los de acordo 
com sua prioridade. Em 2016, o investimento 
do Ministério da Saúde na atenção básica foi 
de R$ 16,7 bilhões para todo o país. Alguns 
tratamentos específicos, como acupuntura, 
recebem outro tipo de financiamento, 

que compõe o bloco de média e alta 
complexidade, que, no ano passado, teve 
investimento total de R$ 45,2 bilhões. 
Estados e municípios também podem 
instituir sua própria política, considerando 
suas necessidades locais, sua rede e 
processos de trabalho.

Em 2016, quase 2 milhões de atendimentos das PICs foram 
realizados nas Unidades Básicas de Saúde de todo o País:

770 mil

85 mil

13 mil

923 mil

43%
Medicina
Tradicional
Chinesa

Outros

Fisioterapia

Homeopatia

5%

1%

51%

Foco deveria ser no básico da saúde, diz presidente do Cremers 
Em entrevista ao jornal Zero Hora (Caderno 
Vida, edição de 08/04), o presidente do 
Cremers, Fernando Weber Matos, disse que 
as práticas integrativas são bem-vindas 
no apoio ao trabalho dos médicos, mas 
manifestou desconfiança sobre como essas 
práticas serão aplicadas no dia a dia da 
atenção básica diante de uma realidade com 
muitas carências.

"O que nos preocupa é que diante de tanta 
falta de recursos para a saúde, onde vemos 
leitos sendo fechados, UPAs sem funcionar,  
falta de médicos e de medicamentos, talvez 
estejamos desviando o foco. Se há dinheiro 
para esse tipo de projeto, é preciso também 
ter para o feijão com arroz, para o básico da 
saúde", afirmou Matos.
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Os médicos transgêneros podem 
usar seu nome social (como 
querem ser chamados) em 
documentos administrativos 
internos, em seus locais de 
atuação, desde que façam 
pedido nesse sentido aos 
gestores dos serviços. O 
entendimento é do Conselho 
Federal de Medicina, que 
analisou o tema a pedido de alguns 
profissionais.

Contudo, o CFM ressalta que essa 
mudança não pode ser estendida aos 
documentos que fazem a identificação 
civil dos indivíduos. Ou seja, no caso de 
carteiras de identidade civil ou profissional 
(CRM) é necessária autorização judicial. 
O entendimento, expresso em parecer 
da Coordenadoria Jurídica do CFM, já foi 
encaminhado aos 27 Conselhos Regionais 
de Medicina (CRMs) e serve como 
orientação sobre como deve ser enfrentada 
a dificuldade relatada pelos médicos 
transgêneros para serem identificados em 
seus locais de trabalho.

ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS INTERNOS

De acordo com o CFM, com base no Decreto 
nº 8.727/2016, os profissionais podem 
requerer junto aos seus empregadores 
a alteração de documentos internos, 
privilegiando o seu nome social em lugar 
do seu nome civil. A norma, que foi editada 
pela Presidência da República, em abril 
de 2016, “dispõe dobre o uso do nome 
social e reconhecimento da identidade de 

gênero de pessoas travestis 
e transexuais no âmbito 

da administração pública 
federal direta, autárquica e 
fundacional”.

Para o CFM, a regra, que se 
aplica fundamentalmente 

à administração pública, 
permite o uso do nome 

social dos profissionais, após 
solicitação, em crachás, memorandos, 

ofícios, identificação nas folhas de ponto, 
contracheques dos servidores etc., bem como 
os cadastros internos dos médicos inscritos.

Assim, o ajuste torna possível que 
profissionais transgêneros possam ser 
identificados por colegas de trabalho e 
pacientes pelo nome com o qual querem 
ser conhecidos. Contudo, alerta o CFM, não 
é possível realizar a alteração desse nome 
na carteira de identificação profissional, 
concedida pelos Conselhos de Medicina. 
Para proceder essa alteração o médico, deve 
obter autorização judicial, o que possibilita a 
mudança de todos os seus documentos de 
forma definitiva.

Conforme esclarecido no Despacho 
da Coordenação Jurídica do CFM, a 
identificação civil, que inclui a possibilidade 
de ser realizada via carteira profissional, é 
matéria disciplinada por lei ordinária, mais 
especificamente a Lei nº 12.037/2009. A 
forma de eventual alteração do Registro 
Civil, de igual modo, também é temática 
tratada pela Lei nº 6.05/73, ou seja, por 
decisão judicial.

Médicos transgêneros podem usar o 
nome social em seu local de atuação

De acordo 
com parecer do 

CFM, os profissionais 
estão liberados para 
usar seu nome social 
em vez do nome civil 

nos locais de 
trabalho
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Os dilemas éticos relativos ao fim da vida 
foram tema do Encontro Latino-Americano 
promovido no Rio de Janeiro pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Associação 
Médica Brasileira (AMB), Associação Médica 
Mundial (WMA) e Confederação Médica 
Latino-Ibero-Americana e do Caribe 
(Confemel). Uma ampla discussão sobre a 
ética no fim da vida reuniu expoentes tanto 
da área médica, quanto jurídica e acadêmica 
durante os dias 17 e 18 de março.

Compondo a mesa de abertura presidida pelo 
conselheiro federal e presidente da Confemel, 
Jeancarlo Cavalcante, o presidente do CFM, 
Carlos Vital, ressaltou que "os avanços técnico-
científicos nos desafiam cada vez mais à 
manutenção do bom senso, evitando-se, por 
exemplo, a distanásia, o prolongamento desse 
processo sem razão de ser com mecanizações 
da vida para além da vida".

EUTANÁSIA

Trazendo à tona temas como a eutanásia e o 
suicídio assistido por médicos, o presidente 
da Comissão de Assuntos Socio-Médicos 
da WMA e diretor da AMB, Miguel Roberto 
Jorge, apresentou políticas defendidas 
pela associação mundial e expressas em 
documentos como a Declaração de Lisboa 
(1981, 1995), que aborda a autonomia do 
paciente. Jorge destacou que a eutanásia 
e o suicídio assistido são procedimentos 
rejeitados pela WMA, mas defendidos por 
entidades médicas internacionais de países 
como Holanda e Bélgica. 

DISTANÁSIA

O jurista, magistrado e poeta Carlos Ayres 
Britto discorreu sobre suicídio assistido, 
eutanásia, distanásia e mistanásia: "São temas 
de difícil equacionamento, pelo menos 
juridicamente. Eu sou constitucionalista 
e tenho a tendência de buscar o 
equacionamento deles na Constituição".  

Abordando tópicos da legislação brasileira 
que tratam da eutanásia, que é considerada 
homicídio, e do induzimento, instigação ou 
auxílio a suicídio, questionou: "Será que o 
Código Penal, da década de 40, está compatível 
com a Constituição, que é de 1988? Eu não vou 
responder, estou lhes perguntando". 

O presidente do CFM, Carlos Vital, também 
ressaltou que "esta é uma discussão que está 
em pauta no mundo inteiro e, certamente, a 
Associação Médica Mundial irá se manifestar. 
Temos aqui uma oportunidade ímpar de 
discutirmos, com base em nossas raízes 
culturais e realidades sociais, as posturas 
que os nossos povos latino-americanos 
precisam observar para se posicionar. O ético 
desempenho da Medicina é o desempenho 
da cidadania em tempo integral no mais 
elevado patamar da consciência".

Cuidados paliativos
no fim da vida

"Os 
avanços 

técnico-científicos 
nos desafiam cada 

vez mais à manutenção 
do bom senso"

Dr. Carlos Vital
Presidente do CFM
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Dr. Jorge Neumann

Dr. Rogério Sarmento Leite

A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina retomou sua programação de palestras 
mensais no dia 25 de março, com a participação de um número expressivo de acadêmicos.

O primeiro 
palestrante do dia foi 
o Jorge Neumann, 
abordando o tema 
"Avaliação Imune 
em Transplante de 
Órgãos Sólidos. Visão 
do Século XXI". 
Neumann é sócio-
fundador da 
Associação Brasileira 
de Transplantes 
de Órgãos e 
é atualmente 

coordenador do seu Comitê de 
Imunobiologia. Membro da American 
Society for Histocompatibility and 
Immunogenetics (ASHI), da European 
Federation of Immunogenetics (EFI), 
da American Society of Transplantation 
(AST) e da Transplantation Society (TS). 
É diretor do Laboratório de Imunologia 
de Transplantes da Santa Casa de Porto 
Alegre desde 1992.

A segunda palestra foi de Rogério 
Sarmento Leite, com o tema "Implante 
Transcateter Valvar Aórtico (TAVI): Onde 
estamos em 2017". 

Sarmento Leite é médico do Serviço 
de Cardiologia do Hospital Moinhos de 
Vento. Diretor Técnico do Laboratório 
de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista do Instituto de 
Cardiologia do Rio 
Grande do Sul. 
Professor adjunto 
do Departamento 
de Clínica Médica 
da Universidade 
Federal de Ciências 
da Saúde de Porto 
Alegre. Fellow 
em Cardiologia 
pelo Texas Heart 
Institute / Baylor 
College of Medicine, 
Houston-Texas.

Academia de Medicina

Eleição
Dia 6 de maio será realizada eleição para a nova diretoria da entidade. 
Está inscrita a seguinte chapa:

Gilberto Schwartsmann - Presidente

Carlos Henrique Menke - 1º Vice-Presidente

Luiz Lavinsky - 2º Vice-Presidente

Sérgio de Paula Ramos - 1º Secretário

Santo Pascual Vitola - 2º Secretário

Luiz Carlos Corrêa da Silva - Tesoureiro

Paulo Roberto Prates - Orador
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Dr. Cláudio Balduíno Souto Franzen
Conselheiro do CFM

Dr. Antônio Celso Ayub
Conselheiro Suplente do CFM

Trata-se de decisão proferida nos 
autos da Ação Ordinária nº 71293-
59.2014.4.01.3400, ajuizada pelo 
Conselho Federal de Biomedicina 
(CFBM) com o objetivo de determinar 
que o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) impeça seus filiados de 
recusarem laudos citopatológicos 
subscritos pelos profissionais 
Biomédicos, e, também, que seja 
declarada a ilegalidade do Art. 10, 
parágrafo único, e Arts. 11 e 12 da 
Resolução 2074/2014. 

O autor alega que a análise 
citopatológica está entre as 
atribuições dos profissionais de 
Biomedicina, com amparo em 
lei federal específica e em atos 
normativos regulamentares que lhes 
outorgam a atuação na atividade 
em referência. Argumenta, ainda, 
que a Resolução CFM nº 2074/2014 
extravasou seu alcance normativo 
ao afrontar a Lei nº 6.686/79, que 
reconhece aos profissionais de 
Biomedicina a atribuição de realizar 
análise clínicas.

Em sua sentença, o magistrado 
entendeu que a Resolução combatida 
encontra amparo no artigo 4º, inciso 
VII, da Lei nº 12.842/13 (Lei do Ato 
Médico), uma vez que a emissão 
de laudo dos exames endoscópicos 

e de imagem, dos procedimentos 
diagnósticos invasivos e dos exames 
anatomopatológicos é atividade 
privativa do médico.
 
Ademais, o douto juiz, ao interpretar 
o Art. 4º da Lei nº 6.684/79, que 
trata das atribuições da profissão de 
biólogo e biomédico, entendeu que a 
atuação do biomédico na elaboração 
de diagnósticos se restringe apenas 
ao campo da assessoria técnica 
e não conclusiva/finalista, não 
lhe assegurando, assim, o direito 
de subscrever unilateralmente 
laudos citopatológicos ou 
anatomopatológicos.

Consignou, ainda: “Assim, não 
é errado se inferir que a parte 
conclusiva do laudo citopatológico 
contém um diagnóstico, do que se 
deduz, é um documento médico 
com aptidão para integrar o 
prontuário do paciente. É claro 
que não se exige que o médico 
citopatologista participe de todas 
as etapas do exame, sendo possível 
ao laboratório realizar estes e 
fornecer informações ao médico, 
a quem caberá, na sequência, 
interpretar o exame, pois se trata de 
atuação desse profissional na área 
de prevenção e diagnóstico”. Cabe 
recurso à sentença.

Conselho Federal

ATO MÉDICO
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Dr. ADÉLIO DE SOUZA DORNELLES - 
nascido em 13/07/1925, natural de Alegrete, 
RS. Formado pela Faculdade de Medicina 
de Porto Alegre, no ano 1951. Falecido em 
07/12/2016, aos 91 anos.

Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BORGES - nascido 
em 12/12/1926, natural de Guaporé, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina de 
Porto Alegre, no ano 1953. Falecido em 
08/07/2016, aos 89 anos.

Dr. ANTÔNIO CARLOS XERXENESK - nascido 
em 27/06/1947, natural de Porto Alegre, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no 
ano 1973. Falecido em 27/09/2016, aos 69 anos.

Dr. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS 
FILHO - nascido em 24/01/1947, natural de Rio 
de Janeiro, RJ. Formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, no ano 1970. Falecido em 03/10/2016, 
aos 69 anos.

Dr. ANTÔNIO GILBERTO DA LUZ HARTZ 
- nascido em 06/09/1942, natural de Porto 
Alegre, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, no ano 1972. Falecido em 
16/09/2016, aos 74 anos.

Dr. ANTÔNIO MAGALHÃES VIEIRA - nascido 
em 23/12/1924, natural de Porto Alegre, 
RS. Formado pela Faculdade de Medicina 
de Porto Alegre no ano 1949. Falecido em 
08/10/2015, aos 90 anos.

Dr. BRUNO CARLOS PALOMBINI - nascido 
em 26/09/1934, natural de Porto Alegre, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina de 
Porto Alegre no ano de 1959. Falecido em 
06/06/2015, aos 80 anos.

Dr. CLEBER MOTTA SCHEIN - nascido em 
12/07/1957, natural de Pelotas, RS. Formado 
pela Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Pelotas no ano de 1986. Falecido 
em 06/05/2014, aos 56 anos.

Dr. DANILO ROLIM DE MOURA - nascido 
em 01/11/1953, natural de Bagé, RS. Formado 
pela Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul no ano de 1985. 
Falecido em 18/01/2012, aos 58 anos.

Dr. DARCI CARLOS DA SILVA – nascido 
em 25/10/1940, natural de Porto Alegre, 
RS. Formado pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, no ano de 1971. Falecido em 
07/03/2016, aos 75 anos. 

Dr. DARCY MACHADO - nascido em 
14/09/1926, natural de Rio Grande, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina de 
Porto Alegre, no ano de 1954. Falecido em 
29/11/2014, aos 88 anos.

Dr. DIRCEU ROBERTO RENCK - nascido em 
12/12/1934, natural de Taquara, RS. Formado 
pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre 
no ano de 1958. Falecido em 26/11/2015, aos 
80 anos.

Dr. ELLY BENDER - nascido em 04/09/1927, 
natural de Santa Cruz do Sul, RS. Formado 
pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre, 
no ano de 1956. Falecido em 26/10/2015, aos 
88 anos.

Dr. FÁBIO VON SALTIÉL - nascido em 
08/03/1951, natural de Santo Antônio, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina da 
Fundação Federal de Ciências Médicas 
de Porto Alegre, no ano 1981. Falecido em 
22/04/2016, aos 65 anos.

Cremers presta homenagem
Em sessões ordinárias realizadas nos dias 31 de janeiro e 07 de março de 
2017, o Corpo de Conselheiros do Cremers prestou homenagem a médicos 
do Estado falecidos recentemente.

Obituário
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Dr. FERNANDO GUEDES DO CANTO - 
nascido em 12/10/1924, natural de Alegrete, 
RS. Formado pela Faculdade de Medicina 
de Porto Alegre no ano de 1952. Falecido em 
03/11/2014, aos 90 anos.

Dr. FREDERICO ARTHUR DAHNE KLIEMANN 
– nascido em 28/01/1935, natural de Santa 
Cruz do Sul, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina de Porto Alegre, no ano de 1958. 
Falecido em 31/12/2015 aos 80 anos. 

Dr. GALBA ELEHU SOARES MORAES - 
nascido em 18/03/1932, natural de Santana 
do Livramento, RS. Formado pela Faculdade 
de Medicina de Porto Alegre no ano de 1957. 
Falecido em 20/06/2015, aos 83 anos.

Dr. GETÚLIO FLORIANO ELLWANGER NEVES 
- nascido em 02/02/1929, natural de São Sepé, 
RS. Formado pela Faculdade de Medicina 
da Universidade do Paraná no ano de 1956. 
Falecido em 05/09/2015, aos 66 anos.

Dr. ILMAR KOHLER - nascido em 05/10/1947, 
natural de São Lourenço do Sul, RS. Formado 
pela Faculdade de Medicina da Universidade 
Católica de Pelotas no ano de 1975. Falecido 
em 01/07/2016, aos 68 anos.

Dr. JOÃO GEBRAN CURY - nascido em 
05/06/1930, natural de Paranaguá, PR. 
Formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade do Paraná, no ano de 1955. 
Falecido em 13/01/2016, aos 85 anos.

Dr. JOSÉ CARLOS AZEVEDO - nascido 
em 11/07/1951, natural de Porto Alegre, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina da 
Fundação Universidade do Rio Grande, no 
ano 1981. Falecido em 14/01/2017, aos 65 anos.

Dr. LUIZ ANTÔNIO MARQUES DALBEM - 
nascido em 18/10/1944, natural de Caxias 
do Sul, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Porto 
Alegre, no ano 1968. Falecido em 20/04/2016, 
aos 71 anos.

Dr. MOACIR ZILIO - nascido em 25/08/1948, 
natural de Garibaldi, RS. Formado pela 
Faculdade de Medicina da Universidade 

de Passo Fundo, no ano 1975. Falecido em 
02/10/2016, aos 68 anos.

Dr. MOACYR VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - 
nascido em 24/05/1969, natural de Maceió, 
AL. Formado pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Escola de Ciências Médicas 
de Alagoas, no ano de 1994. Falecido em 
18/10/2012, aos 43 anos.

Dr. MORDKO MEYER - nascido em 
16/04/1927, natural de Chelm, Polônia. 
Formado pela Faculdade de Medicina de 
Porto Alegre, no ano de 1955. Falecido em 
18/09/2015, aos 88 anos.

Dr. PAULO MELLO PEREIRA - nascido 
em 01/02/1929, natural de São Gabriel, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina de 
Porto Alegre, no ano 1959. Falecido em 
24/03/2016, aos 87 anos.

Dr. RICARDO WILLY MOTHES - nascido 
em 04/11/1949, natural de Porto Alegre, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Caxias do Sul, no ano 1974. 
Falecido em 11/02/2016, aos 66 anos.

Dr. ROGÉRIO BORGES DE OLIVEIRA - nascido 
em 06/05/1961, natural de Sananduva, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Católica de Pelotas, no ano 1985. 
Falecido em 21/01/2017, aos 55 anos.

Dr. SÉRGIO CARLOS EDUARDO PINTO 
MACHADO - nascido em 07/12/1942, natural 
de Cruz Alta, RS. Formado pela Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, no ano 1966. Falecido em 
29/01/2016, aos 73 anos.

Dr. SÉRGIO GONÇALVES - nascido em 
14/01/1945, natural de Santa Maria, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Santa Maria, no ano 
de 1970. Falecido em 24/05/2016, aos 71 anos.

Dr. SERGIO PILLA GROSSI - nascido em 
22/06/1933, natural de Porto Alegre, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina de 
Porto Alegre, no ano de 1956. Falecido em 
14/01/2015, aos 81 anos.
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12 A 13  DE

MAIO

XV Congresso Paulista de Medicina do Sono
Local: Maksoud Plaza - São Paulo/SP
Informações: http://www.apm.org.br/eventos/congressodosono/

25 A 27 DE 

MAIO 

IX Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia Hospitalar
Local: Espaço Torres –Curitiba/PR
Informações: http://www.fonohospitalar.com.br/

15 A 17 DE 

JUNHO 

XIX Congresso Mineiro de Psiquiatria
Local: Centro de Convenções da Associação Médica  
de Minas Gerais -  Belo Horizonte/MG
Informações: http://psiquiatria2017.com.br/

22 A 24 DE 

JUNHO 

XV Congresso Catarinense de Cardiologia 
Local: Teatro Carlos Gomes – Blumenau/SC
Informações: http://www.sbcsc2017.com.br/?lng=pt-br

XI Congresso Paulista de Neurologia
Local: Hotel Sofitel Jequitimar – Guarujá/SP
Informações: http://associacaopaulistamedicina.org.br/atualizacao-medica
/eventos/xi-congresso-paulista-de-neurologia

24 A 27 DE

 MAIO

III Congresso de Atualização em Pediatria do Centro-Oeste
Local: Centro de Convenções – Goiânia/GO
Informações: http://www.capco.com.br/index.html

21 A 24 DE 

JUNHO 

33ª Jornada de Dermatologia do Hospital  
de Clínicas de Porto Alegre
Local: Hotel Sheraton – Porto Alegre/RS
Informações: http://cepederm.com.br/

07 E 08 DE 

JULHO 

Confira os eventos 

15 A 17 DE

JUNHO

XXXVIII Congresso da Sociedade de Cardiologia  
do Estado de São Paulo
Local: Transamerica Expo Center | São Paulo/SP
Informações: http://www.socesp2017.com.br/
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SECCIONAL DELEGADO FONE ENDEREÇO • E-MAIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Central de atendimento telefônico

Telefone: (51) 3219-7544 

DELEGACIAS DO CREMERS

FALE DIRETO COM SETOR DESEJADO

OUTROS CONTATOSRAMAL SEÇÕES

244 Câmaras Técnicas

240 Codame (Publicidade médica)

243 Delegacias Seccionais

251 Diretoria

241 Fiscalização

151 SO – Secretaria Operacional  
(Documentos e registros)

Assessoria de Imprensa (51) 3300-5421

Ouvidoria (51) 3300-5410

Licitações (51) 3300-5413

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

CONTATOS

Fax: (51) 3217-1968

E-mail: cremers@cremers.org.br

Horário de atendimento: das 9h15min às 18h30min

De segunda-feira a sexta-feira

Sede: Av. Princesa Isabel, 921 – Bairro Santana
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Fechamento autorizado. 
Pode ser aberto pela ECT.

O dia 25 de maio 
é dedicado à atenção aos casos 
de desaparecimento de crianças e 
adolescentes.

>  De acordo com dados compilados 
pelo CFM, estima-se que o total de 
casos de desaparecimento chega a 
25 milhões no mundo todo.

 
 
 
>  O CFM e os CRMs buscam contribuir 

para reverter esta realidade através de 
campanhas junto aos médicos.

>  Atente-se aos sinais de agressão, 
às semelhanças entre os pais e as 
crianças e ao comportamento da 
criança com a família.

Criança 
desaparecida

Dia Internacional da


