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Posse na Associação Gaúcha de 
História da Medicina 

No dia 08 de março, a Universidade de Caxias 
do Sul recebeu a assembleia de eleição e posse 
da nova diretoria da Associação Gaúcha de 
História da Medicina (AGHM) para o biênio 
2016-2018. O novo presidente é Carlos Ritter, e 
a vice-presidente é Maria Helena Itaqui Lopes. 

Na ocasião, o Cremers foi representado 
pelo conselheiro Asdrubal Falavigna, que 
ressaltou "a importância desse conhecimento 
na formação médica, contribuindo como 
alicerce da pesquisa e do futuro". A solenidade 
contou com a presença do reitor da UCS, 
Evaldo Kuiava; diretor do Museu de História da 
Medicina (MUHM) que também representou 
o Simers e Amrigs, Germano Bonow; 
coordenador do Centro de Ciências Biológicas 
e da Saúde da UCS, Dagoberto Godoy; 
presidente da AGHM biênio 2014-2016, Luiz 
Gustavo Guilhermano, além de professores, 
historiadores, alunos da UCS e familiares. A 
AGHM tem como missão incentivar o estudo e 
a pesquisa em História da Medicina.

Doenças Raras de A a Z 

Já está disponível no site do CFM 
a publicação “Doenças Raras de 
A a Z”, da Associação Paulista de 
Mucopolissacaridose, considerada um 
importante instrumento de disseminação 
de informações para a população e 
profissionais de saúde sobre o tema. 

As doenças raras são um importante 
problema de saúde no mundo.
Estimativas apontam que cerca de 
13 milhões de pessoas vivem com 
essas enfermidades em nosso país. 
O conteúdo do livro traz conceitos 
fundamentais para o reconhecimento 
de algumas doenças consideradas raras 
– patologias caracterizadas 
pela prevalência de cinco 
casos para cada grupo 
de 10 mil pessoas. 
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Dr. Rogério Wolf de Aguiar
Presidente do CREMERS

Siga o dinheiro
Durante a investigação do caso Watergate, nos anos 70, 

o informante dos jornalistas do Washington Post, em meio 
à investigação que resultou na queda do presidente Richard 
Nixon, teria dado o seguinte conselho aos dois profissionais 
(Bob Woodward e Carl Bernstein) envolvidos na saudá-
vel prática do jornalismo investigativo: siga o dinheiro. A 
expressão se tornou muito oportuna nestes tempos de tanta 
corrupção, prisões, contas secretas no exterior, etc.

A frase, concisa, porém profunda como a crise que 
assola o país, ensina que o rastro deixado pelo dinhei-
ro pode levar ao chefe, o responsável pelo crime, mas 
pode ser aplicada também para ajudar a explicar por 
que a saúde pública brasileira chegou ao estágio atual, 
beirando o caos.

Seguindo o dinheiro orçado para a saúde nos últi-
mos anos, podemos verificar que boa parte ficou pelo 
caminho, causando o fechamento de leitos, falência de 
hospitais e contribuindo para aumentar a cruel e vergo-
nhosa fila de pacientes que esperam anos por consulta 
com médico especialista, cirurgias e exames que não 
deveriam jamais ser postergados.

De acordo com estudo realizado pela Controladoria-
Geral da União (CGU), nada menos do que R$ 4,6 
bilhões da verba destinada ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) de 2002 a 2015 não chegaram ao seu destino. 
Nesse período, segundo a CGU, a União perdeu R$ 15,9 
bilhões em desvios de dinheiro público, recursos que 
poderiam ser investidos em presídios, escolas, moradias 
populares e estradas.

A estimativa é que a situação fique ainda pior 
neste ano, já que houve um corte de R$ 2,5 bilhões no 
orçamento do Ministério da Saúde (MS). Um volume 
considerável ainda mais levando em conta o estudo 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo 
a OMS, em 2013, entre os países com atendimento 
público com acesso universal, o Brasil era o que tinha a 
menor participação do Estado (União, estados e municí-
pios), superado, inclusive, pela Argentina. 

O fato é que o dinheiro subtraído da saúde ou 
negligenciado por gestores acaba resultando também 
em situações difíceis de serem controladas ou rever-
tidas, como o alarmante surto de microcefalia que 
causa pânico em milhares de mulheres. 

São mais de 6 mil casos suspeitos. Segundo o MS, 
até meados de março, foram confirmados 97 casos 
associados ao vírus da zika, transmitido principalmen-
te por mosquitos, como o Aedes aegypti, transmissor 
de vírus que podem matar e deixar sequelas.

Se nos encontramos hoje acuados, preocupa-
dos com o efeito devastador desse vírus, é porque 
o governo não fez a lição de casa. Foi no mínimo 
leniente ao não atuar com mais rigor no combate 
ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e 
febre amarela. A ONG Contas Abertas divulgou no 
ano passado que o governo federal, em 2014, inves-
tiu apenas a metade dos recursos disponíveis para 
combate e prevenção da dengue. 

Em artigo recente, o presidente do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Carlos Vital, afirma que 
na comparação “entre 2013 e 2015, identifica-se a 
redução de 60% no volume de recursos repassados às 
prefeituras de todo o país com a finalidade de controle 
do vetor dessas doenças e mazelas”. 

De acordo com dados divulgados pela imprensa, 
observa Vital, “o montante destinado ao controle 
desse mosquito caiu de R$ 363,4 milhões para R$ 
143,7 milhões, com aumento recorde no total de 
casos e óbitos por dengue. Em 2015, houve 1,6 milhão 
de registros da doença, que causou 863 mortes. 
Ocorreu ainda, a intensificação dos problemas rela-
cionados à zicavirose, microcefalopatia e síndromes 
por danos fetais provocados ao tubo neuronal durante 
a gestação”.

O descaso com a saúde sempre tem consequên-
cias dolorosas.
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CFM e AMB disponibilizam documento com orientações aos médicos sobre os 
requisitos mínimos para a contratualização com operadoras de planos de saúde. 
Nos sites oficiais das entidades – www.portal.cfm.org.br e www.amb.org.br – os 
profissionais têm acesso a importantes detalhes previstos na Lei 13.003/2014, em 
vigor desde o final do ano, que estabeleceu a obrigatoriedade de contratos por 
escrito e detalhados, com as obrigações e responsabilidades específicas.

As entidades têm orientado, por exemplo, de se manter contratos com cláusula 
de livre negociação entre as partes. “Do ponto de vista dos prestadores 
de serviço, a obrigatoriedade de contratos com as operadoras não apenas 
permitirá a revisão periódica dos preços pagos a eles como significará o fim 
da prática do descredenciamento imotivado. Assim, com esses contratos, 
acreditamos que diminuirá esta desigualdade e esperamos que as relações 
entre operadoras e prestadores de serviços se estabilizem em outro patamar”, 
defendeu o coordenador da Comissão Nacional de Saúde Suplementar (Comsu) 
e conselheiro do CFM, Salomão Rodrigues.

Com a nova legislação, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) passou 
a ter a atribuição de fixar um índice de reajuste em casos específicos. A partir 
de agora não há mais possibilidade para fracionamento de índices. A base de 
cálculo definida pela ANS para se chegar ao percentual de reajuste será o Índice 
Nacional ao Consumidor Amplo (IPCA) cheio, que corresponder ao valor 
acumulado nos 12 meses anteriores à data do aniversário do contrato.

Segundo a lei, o não cumprimento das obrigações prevê penalidades para o 
prestador de serviços e para a operadora de planos de saúde. “É importante 
que os médicos estejam atentos às regras que garantem direitos que antes eram 
usurpados destes profissionais e não aceitem nem assinem contratos que não 
estejam totalmente de acordo com a nova legislação. Isso é um direito e um 
dever dos médicos prestadores de serviços às operadoras”, afirmou Carlos 
Michaelis Jr, coordenador jurídico da AMB.

Planos de saúde

Cartilha orienta médicos 
sobre a contratualização

•  Os contratos devem contemplar cláusula de livre 
negociação entre as partes;

•  A forma de reajuste dos serviços contratados 
deve ser expressa no contrato de modo claro e 
objetivo;

•  Os contratos não devem propor fracionamento 
de qualquer índice. O índice regulamentado pela 
ANS é o IPCA cheio, que deverá ser adotado em 
sua integralidade;

•  Os prazos e os procedimentos para faturamento 
e pagamento dos serviços prestados devem ser 
expressos claramente no contrato;

•  Sempre que o equilíbrio econômico e financeiro 
do contrato estiver ameaçado, a qualquer tempo, 
mediante acordo entre as partes, poderá ser 
formalizado termo aditivo de reajuste;

•  Os contratos que não atendam às diretrizes 
recomendadas pelas entidades representativas 
poderão ser comunicados diretamente à AMB 
através do e-mail cbhpm@amb.org.br;

•  Indícios de infração ética por parte da operadora 
ou do prestador de serviços devem ser 
encaminhados ao Conselho Regional de Medicina 
do estado: ver lista em portal.cfm.org.br.

Destaques das orientações das entidades médicas
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O Cremers emitiu nota oficial no dia 9 de março, 

reconhecendo como ético o estado de greve dos médicos 

do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), em Porto 

Alegre, decisão tomada em Assembleia Geral.

O Cremers vem monitorando a situação de violência 

no PACS. No final de setembro a 

Comissão de Fiscalização do 

conselho fez nova vistoria no 

local, constatando uma série de 

problemas em relação à segu-

rança dos funcionários do local. 

O relatório foi encaminhado 

aos  órgãos competentes, como 

Secretaria da Saúde de Porto 

Alegre, MPE, MPF, Vigilância 

Sanitária, TCU, TCE, PACS, e 

também ao Simers e ao Coren.

- "É prioritário e fundamen-

tal garantir a integridade física e 

emocional de pacientes, médi-

cos e demais trabalhadores do 

PACS"-, afirmou o presidente 

do Cremers, Rogério Wolf de 

Aguiar.

No dia 6 de outubro, a 

grave situação do PACS foi 

debatida na Secretaria da 

Seguranca Pública do Estado. 

O secretário Wantuir Jacini 

recebeu representantes das 

entidades médicas. O diretor 

de Fiscalização, Antônio Celso 

Ayub, representou o Cremers 

na reunião, que contou tam-

bém com as presenças do pre-

sidente do Simers, Paulo de Argolo Mendes, e do 

diretor do sindicato Germano Bonow. O secretário 

apresentou as ações para garantir a segurança pública, 

no que compete ao Estado, aos agentes de saúde que 

trabalham no PACS e à população.

PACS: Cremers reconhece 
como ético estado de greve

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do 
Sul – CREMERS, no uso das suas atribuições legais e éticas, 
vem informar e prestar os seguintes esclarecimentos:
1. Diante da manutenção da grave insegurança que cerca o Pronto 
Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), o CREMERS requereu junto 
às autoridades competentes a garantia de policiamento ostensivo 
no local, além de outras medidas preventivas e que garantam o 
atendimento médico.
2. Até o momento, as medidas adotadas não surtiram os efeitos 
desejados, conforme amplamente noticiado pela imprensa e 
pelos profissionais de saúde que lá trabalham, de forma que a 
insegurança ainda persiste.
3. Diante dessa situação de elevado risco à vida e à integridade 
física e emocional dos médicos que atuam no PACS, o 
CREMERS reconhece o caráter ético do movimento deflagrado 
pela Assembleia Geral Extraordinária dos médicos lotados 
no PACS, realizada no dia 1º de março de 2016, qual seja, do 
estabelecimento de um estado de greve, bem como da pauta de 
reivindicações com condições mínimas de segurança e trabalho 
dos médicos.

Porto Alegre, 09 de março de 2016.

Rogério Wolf de Aguiar
Presidente do CREMERS

APEDIDO
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O setor de Câmaras Técnicas, 
responsável pelo suporte técnico à 
diretoria através de pareceres e reso-
luções, teve mais um ano de muitas 
atividades envolvendo suas 48 câma-
ras técnicas. Dentre os vários temas, 
destacaram-se as discussões envol-
vendo a Emergência e Urgência, 
em um ano ímpar para esta área da 
medicina, quando finalmente obteve 
o reconhecimento como especialida-
de médica em agosto de 2015.

Em 10 de fevereiro ocorreu a 
Sessão de Debates de Urgência e 
Emergência que reuniu as diretorias 
do CFM (inclusive com a presença do 
presidente Carlos Vital Corrêa Lima), 
do Cremers e os responsáveis pela 
área de Urgência e Emergência dos 
principais hospitais de Porto Alegre 
e região metropolitana. De acordo 
com o coordenador das CTs, Jefferson 
Piva, o evento teve como objeti-
vo discutir as Resoluções do CFM 
2.077/2014 (Serviço Hospitalar de 
Urgência e Emergência) e 2.110/2014 
(Serviço Móvel de Urgência), recente-
mente publicadas.

No dia 4 de março, foi realizada 
reunião sobre H1N1 com a presen-
ça de representantes da diretoria 
do Cremers e das CTs de Clínica 
Médica, Infectologia, Pneumologia, 
Emergência e Pediatria. Neste evento 
foram discutidos  dados epidemio-
lógicos da Influenza obtidos junto 
à Secretaria Municipal de Saúde, 
Estadual de Saúde e ao Ministério 
da Saúde entre 2009 e 2014. O 
encontro culminou com a produção 
de documento contendo propostas 
de intervenções preventivas, datas 

para a cobertura vacinal e medidas a 
serem adotadas no caso de  um novo 
surto epidêmico que se pronunciava 
na época. 

Em 21 de outubro, imediata-
mente após o reconhecimento da 
Emergência como especialidade 
médica pela AMB e CFM e aprova-
ção de 22 programas em todo  o 
país, ocorreu reunião nas dependên-

Câmaras Técnicas: 
Emergência e Urgência como pauta principal 

Atualização e homenagem ao 
Prof. Carlos Grossman 

Drs. Jefferson Piva (D) e Luiz 
Alexandre Borges  

Presidente do CFM, Dr. Carlos Vital Corrêa Lima, participou do evento

BALANÇO 
2015
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cias do Cremers para discussão dos 
detalhes referentes aos programas de 
Residência em Emergência e as novas 
perspectivas pelo reconhecimento 
da Medicina de Emergência como 
especialidade médica. Participaram o 
coordenador das Câmaras Técnicas, 
os componentes da Câmara Técnica 
de Urgência e Emergência do Cremers 
e médicos do Serviço de Emergência 
dos principais hospitais de Porto 
Alegre e região. Este mesmo grupo 
voltou a reunir-se em 12 de novem-
bro e 2 de dezembro para outras 
rodadas de discussões incluindo a 
titulação e cursos de Capacitação da 
Especialidade de Emergência.

FÓRUNS

Temas como ética médica, pre-
paração para a morte e cuidados 
paliativos estiveram em destaque no 
Fórum sobre Cuidados Paliativos, rea-
lizado dia 23 de outubro, contando 
com mais de 140 inscritos da Capital 
e do Interior. Já no dia 27 de novem-
bro, aconteceu o Fórum Medicina 
de Família e Comunidade, em que 
se discutiram as consequências e 
perspectivas frente aos planos do 
governo em tornar obrigatório que o 
primeiro ano de residência de todas 
especialidades ocorra na Medicina 
de Família e Comunidade. As discus-
sões foram extremamente produtivas, 
com a presença de representantes 
do Ministério da Saúde, da Comissão 
Nacional de Residência Médica, da 
Sociedade de Medicina de Família 
e Comunidade assim como de con-
selheiros do Cremers. No evento foi 
prestada homenagem ao Prof. Carlos 
Grossman, por sua inestimável contri-
buição à especialidade de Medicina 
de Família e Comunidade. Drs. Régis de F. Porto e Joaquim J. Xavier

Secretaria de Assuntos Técnicos

Sob coordenação dos corre-
gedores Régis de Freitas Porto e 
Joaquim José Xavier, a Secretaria de 
Assuntos Técnicos (SAT) repetiu em 
2015 o alto nível de desempenho 
de anos anteriores em suas ativi-
dades, relacionadas principalmente 
aos Processos Éticos-Profissionais 
(PEPs) e às sindicâncias.

No ano que passou foi signi-
ficativo o número de sindicâncias 
apreciadas, que atingiu 642, bas-
tante superior ao registrado no 
período anterior: 463. Essa agilida-
de se deve às alterações feitas nos 
procedimentos buscando reduzir 
o tempo dessas ações.

Já o volume de sin-
dicâncias instauradas foi 
semelhante ao de 2014: 
540 contra 559. O número 
de PEPs instaurados tam-
bém sofreu uma queda: 
foram 98 contra 120.

Outro dado que aponta para 
uma agilidade maior no trabalho é 
o número de julgamentos de PEPs 
ocorridos em 2015, mais que o 
dobro do que foi registrado no ano 
anterior: 99 contra 44. O mesmo 
referente a sessões de julgamento 
e avaliação: 101 contra 44.

Foram realizadas 334 audiên-
cias e 57 sessões plenárias extraor-
dinárias, além de 12 ordinárias. 
O volume de correspondências 
enviadas e recebidas também 
foi elevado. Foram 6.954 ofícios 
expedidos e 5.048 protocolos 
recebidos, mais 18 cartas precató-
rias recebidas.

SAT: maior agilidade em 
PEPs e sindicâncias
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A Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos 
(Codame) do Cremers  tem ampliado seu trabalho de 
atendimento presencial, buscando orientar os médicos 
sobre aspectos que gerem dúvidas sobre a publicidade. 
“Estamos à disposição para esclarecer e orientar. É um 
trabalho pedagógico acima de tudo”, comenta o coor-
denador da Comissão, Tomaz Barbosa Isolan, também 
membro da Codame nacional no CFM.

A Resolução 2.126/2015, que alterou e atualizou a 
Resolução 1.974/2011, sobre publicidade médica, gerou 
alguns questionamentos. Mas a maioria das consultas no 
ano que passou foi em função da propaganda do médico 
não especialista, aquele profissional que divulga uma 
especialidade sem o devido Registro de Qualificação de 
Especialista (RQE). Isolan lembra, ainda, que o médico na 
sua propaganda só pode divulgar até duas especialidades.

Os integrantes da Codame estão sempre atentos aos 
eventuais excessos cometidos na publicidade médica. 

Além da busca ativa realizada pela equipe, que tem o 
apoio do funcionário Marcelo Pistoja, as informações 
sobre supostas infrações à Resolução 2126/2015 chegam 
também através das delegacias regionais.

"O importante é que os médicos nos consultem no 
caso de qualquer dúvida", aconselha Isolan. A Codame é 
atualmente composta pelos conselheiros Tomaz Barbosa 
Isolan, Isaias Levy, Euclides Viríssimo Santos, Jorge Luiz 
Fregapani, Iseu Milman e Ricardo Oliva Willhelm.

Codame: atuação contra 
excessos na publicidade médica

O Centro de Informática teve mais um ano de tra-
balho intenso na manutenção e atualização dos equipa-
mentos, além de ações envolvendo a base de dados do 
Cremers sob a orientação do técnico Paulo Sobrinho. A 
coordenação do setor é do conselheiro Ércio Amaro de 
Oliveira de Filho.

Principais medidas de 2015:

•  Segunda etapa dos projetos de implementação de 
melhorias no sistema de segurança da rede, acesso 
a internet/nuvem (Google Drive), substituição de 
no-breaks para  servidores com tolerância a falta 
de energia.

•  Contratação de empresa especializada e implanta-
ção de serviço de backup em nuvem (Penso). 

•  Elaboração e confecção de planilhas estatísticas 
avançadas, vinculadas ao banco de dados do 
Cremers.

•  Treinamento dos técnicos de TI em Server 2008 R2 
e Segurança em Rede.

•  Implantação de novos procedimentos de segurança 
e padrões em e-mails.

Centro de Informática: melhorias no sistema 
garantem mais segurança e eficiência

Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos

Suporte a todos os setores do Cremers

BALANÇO 
2015
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Uma série de medidas admi-
nistrativas marcou o ano da 
Coordenadoria das Delegacias 
Seccionais, todas no sentido de qua-
lificar e agilizar o trabalho nas 28 
unidades instaladas no Interior. A 
coordenação das Delegacias está a 
cargo do vice-presidente Fernando 
Weber Matos, que, entre outras ini-
ciativas, atendeu antigo pleito dos 
médicos da região de São Gabriel ao 
inaugurar a sede administrativa da 
Delegacia no município. A solenida-
de de inauguração aconteceu no dia 
11 de dezembro.

Antes disso, no dia 10 de abril, 
foi realizado o tradicional Encontro 
das Delegacias Seccionais, reunindo 
em Porto Alegre representantes das 
Delegacias. Na ocasião, foi traçado 
um panorama da saúde no Estado a 
partir dos relatos apresentados pelos 
participantes, com destaque para a 
crise que assola os hospitais, condi-
ções de trabalho e atrasos na remu-
neração médica. Ocorreram também 
muitas manifestações críticas ao pro-
grama Mais Médicos. 

No mesmo dia, houve a realiza-
ção do III Encontro dos Assistentes 
Administrativos das Delegacias 
Seccionais. O objetivo é integrar e 
qualificar as equipes para prestar um 
atendimento cada vez mais eficiente 
aos médicos.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Com base no Memorando da 
Assessoria Jurídica nº  05/2015, foi 
feita a atualização dos carimbos de 
todas as Delegacias Seccionais: um 
carimbo para autenticação de docu-
mentos, conforme art. 10, § 1º do 
Decreto Federal 6.932/2015 e um 

carimbo de Isento de 
Reconhecimento de 
Firma, conforme o art. 
9º do referido decreto.

Foi instituída a 
padronização dos 
endereços eletrôni-
cos das Delegacias 
Seccionais para o 
domínio@cremers.
org.br.

Foram criados os endereços 
eletrônicos institucionais para os 
Delegados Seccionais. A conta de 
e-mail de Delegado está ligada dire-
tamente à conta de e-mail de sua 
Delegacia Seccional, ou seja, será 
enviada uma cópia automática de 
todos os e-mails recebidos na caixa 
de e-mail da Delegacia Seccional 
para sua conta. Com essa providên-
cia ambos receberão as informações 
simultaneamente.

NOTICIÁRIO SOBRE A SAÚDE 
NO INTERIOR 

Foi instituída a elaboração quin-
zenal do relatório de clipping das 
Delegacias Seccionais, para posterior 
confecção do relatório único con-
tendo as informações enviadas por 
todas as Delegacias Seccionais. A 
cada quinzena, as notícias principais 
são enviadas às Delegacias e tam-
bém publicadas no site do Cremers 
em ‘Interior em Destaque’: www.
cremers.org.br

Delegacias Seccionais: melhor 
equipadas e estruturadas 

Encontro das Delegacias Seccionais do Cremers realizado no dia 10 de abril

Inauguração da sede em São Gabriel

BALANÇO 
2015
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A Comissão de Fiscalização do Cremers reali-
zou uma série de vistorias no ano de 2015. As ações 
ocorreram em 27 clínicas, 20 hospitais, três postos de 
medicina legal, sete unidades de Pronto Atendimento, 
15 Unidades Básicas de Saúde, entre outros locais, que 
totalizaram 77 fiscalizações.

Entre as vistorias, destaca-se a realizada pelo setor no 
Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), na Zona Sul 
de Porto Alegre, no dia 30 de setembro. A fiscalização 
ocorreu depois de um tiroteio que resultou em um óbito 
e sete pessoas feridas, ocorrido em frente à unidade no 
dia 25. O Cremers realizou vistorias para avaliar as condi-
ções de trabalho médico e de atendimento à população, 
enfatizando a segurança do local.

O relatório da Comissão de Fiscalização foi enca-
minhado a órgãos públicos, relatando as  condições de 
trabalho e de segurança no PACS com uma série de reco-

mendações de melhorias para o local. O Cremers sugeriu, 
no documento, a instalação de câmeras de vigilância na 
unidade, o aumento na quantidade de profissionais para 
atendimento mais ágil e também para evitar a sobrecarga 
de trabalho, a instalação de botão do pânico para aprimo-
rar a comunicação das equipes com a vigilância do PACS, 
a melhor disposição do mobiliário para facilitar a fuga em 
situação de iminente violência, entre outras.

O coordenador da Fiscalização do Cremers, 
Antonio Celso Ayub, comentou na ocasião que cabe 
ao poder público tomar as providências necessárias 
em favor de pacientes e médicos. O setor conta com o 
trabalho dos médicos fiscais Mário Henrique Osanai e 
Alexandre Prestes.

RESOLUÇÃO ATUALIZADA

Um balanço sobre vistorias feitas no país em estabe-
lecimentos de saúde mostrou que, apenas em 2015, as 
fiscalizações somaram 2.299. O estado do Paraná foi o 
que mais atuou dentro dos parâmetros estabelecidos na 
Resolução 2.056/2013, realizando 462 ações. A partir 
deste ano, todas as fiscalizações terão que ser feitas 
através desse sistema.

Dentre as novidades que traz a atualização da 
resolução estão os roteiros de fiscalização comparti-
mentados por tipos de ambientes. E, nesses roteiros, 
estão ritos específicos para hospital, centro cirúrgico, 
emergência, banco de leite, serviços de hemoterapia, 
entre outros. 

Fiscalização: vistorias buscando 
qualificar a assistência

Cremers fez relatório sobre a insegurança no PACS. 
Encaminhou o documento aos órgãos responsáveis

BALANÇO 
2015
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Criada pela Resolução Cremers 09/2003, a Ouvidoria 
tem prestado relevantes serviços aos médicos e à socie-
dade em geral. Os conselheiros Ércio Amaro de Oliveira 
Filho (coordenador do setor), Céo Paranhos de Lima e 
Maria Lúcia Oppermann se revezam no atendimento, 
buscando eliminar dúvidas e orientar, o que é feito via 
telefone, e-mail e também pessoalmente.

Pela primeira vez desde que o serviço foi criado, o 
maior número de consultas aconteceu por e-mail (ouvi-
doria@cremers.org.br), com 1.019 contatos, contra 1.000  
atendimentos pelo telefone (51) 3219.7544, ramal 242. 
Ocorreram 50 atendimentos realizados pessoalmente, 
após agendamento com a secretária Elisabete Boff. No 

total, foram 2.068 consultas atendidas pela equipe da 
Ouvidoria/Consultoria.

Entre as questões mais frequentes, destaque para a que envolve cobranças de consultas,
tema da Resolução CFM 1958/2010:

Art. 1º Definir que a consulta médica compreende 
a anamnese, o exame físico e a elaboração de hipóteses 
ou conclusões diagnósticas, solicitação de exames com-
plementares, quando necessários, e prescrição terapêuti-
ca como ato médico completo e que pode ser concluído 
ou não em um único momento.

§ 1º Quando houver necessidade de exames com-
plementares que não possam ser apreciados nesta 
mesma consulta, o ato terá continuidade para sua fina-
lização, com tempo determinado a critério do médico, 
não gerando cobrança de honorário.

§ 2º Mesmo dentro da hipótese prevista no parágra-
fo 1º, existe a possibilidade do atendimento de distinta 
doença no mesmo paciente, o que caracteriza novo ato 
profissional passível de cobrança de novos honorários 
médicos.

Art. 2º No caso de alterações de sinais e/ou sin-
tomas que venham a requerer nova anamnese, exame 
físico, hipóteses ou conclusão diagnóstica e prescrição 

terapêutica o procedimento deverá ser considerado 
como nova consulta e dessa forma ser remunerado.

Art. 3º Nas doenças que requeiram tratamentos 
prolongados com reavaliações e até modificações tera-
pêuticas, as respectivas consultas poderão, a critério do 
médico assistente, ser cobradas.

Art. 4º A identificação das hipóteses tipificadas 
nesta resolução cabe somente ao médico assistente, 
quando do atendimento.

Art. 5º Instituições de assistência hospitalar ou 
ambulatorial, empresas que atuam na saúde suplementar 
e operadoras de planos de saúde não podem estabele-
cer prazos específicos que interfiram na autonomia do 
médico e na relação médico-paciente, nem estabelecer 
prazo de intervalo entre consultas.

Parágrafo único.  Os diretores técnicos das enti-
dades referidas no caput deste artigo serão eticamente 
responsabilizados pela desobediência a esta resolução.

Ouvidoria: esclarecimento e 
orientação a médicos e pacientes

COBRANÇA DE CONSULTAS MÉDICAS

Dr. Ércio Amaro de Oliveira Filho com Dras. Céo Paranhos 
de Lima e Maria Lúcia Oppermann
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Responsável pelo registro de 
médicos e de empresas da área 
médica, entre outras atribuições, 
a Secretaria Operacional (SO) do 
Cremers verificou no ano que passou 
um incremento no registro de pessoas 
jurídicas. Foram 522 inscrições contra 
398 do ano anterior. 

Por outro lado, o registro de 
novos médicos sofreu uma queda: 
905 contra 1.103 inscrições ocorri-
das em 2014. Houve redução, tam-
bém, na reinscrição de médicos, 
passando de 202 para 139. Hoje, 
são 29.400 médicos em atividade 
no Estado.

A maioria dos itens envolven-
do a atividade médica se manteve 
estável, com pequenas variações. 
Por exemplo, a inscrição de médicos 
estrangeiros foi de 33 no ano passa-
do, contra 38 de 2014. O registro de 

especialidades se manteve estável, 
mas teve queda. Foram 1.262 regis-
tros contra 1.159.

A coordenação da SO é do 1º 
secretário Ismael Maguilnik.

Secretaria Operacional: 
cresce número de registros de empresas

Com participação importante em todos os setores 
do Cremers, a Assessoria Jurídica teve muito trabalho em 
2015. Um exemplo é a atividade desenvolvida junto à 
Secretaria de Assuntos Técnicos (SAT), que dá suporte à 
Corregedoria. O jurídico esteve presente em 253 audiên-
cias de Processos Ético-Profissionais (PEPs), número 
superior ao registrado em 2014, quando participou de 
226 audiências. A equipe de advogados do Cremers teve, 
ainda, participação em 34 sessões de julgamentos, e emi-
tiu 104 pareceres/PEPs e sindicâncias.  

Os números da atuação junto à Secretaria Operacional 
também foram superiores aos do ano anterior. Foram 600 
análises de registro de empresas. Foram feitas 515 análi-
ses de registro de alteração contratual e 214 de cancela-
mentos de empresas, além 719 análises de diligências de 
empresas. Houve também a análise de registro de médi-
cos estrangeiros, no total de 240. 

Em relação a processos judiciais de Primeiro Grau o 
setor participou de ações judiciais distribuídas ao longo 
do ano, acompanhamento de execuções fiscais, de ações 
ordinárias e de ações civis públicas, além de mandados 
de segurança, atingindo 1.166 intervenções. 

Em instâncias superiores foram elaborados 61 agra-
vos de instrumento, 10 recursos especiais, 10 recursos 
extraordinários, e feitas 34 apelações. O total de partici-
pação em processos judiciais foi de 1.281.

Acompanhamentos diversos, audiências trabalhistas, 
participação em eventos, reuniões e diligências externas 
atingiram o total de 86, contra 55 do ano anterior. No 
setor de licitações, foram 263 análises de expedientes.

A equipe jurídica é composta pelos advogados Carla 
Bello Fialho Cirne Lima, Guilherme Brust Brun, Gustavo 
Moreira Pestana, Juliano Lauer, Michele Souza Milanesi 
e Minéia Vianna.

Assessoria Jurídica: presença em 
todos os setores
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A Associação Paraense de Oftalmologia 
e a Sociedade Paraense de Oftalmologia 

detectaram, nas redes sociais, publicações 
de uma suposta terapeuta ocupacional sobre 

saúde ocular. Em textos e vídeos, ela afirma ser 
possível curar qualquer problema visual ou pato-

logia ocular através do método “Meir-Schneider-
Self-Healing”, que emprega exercícios para os 

olhos, aliando as técnicas de ioga, automassagem 
e movimento.

De acordo com a suposta terapeuta, o método 
considera que problemas de visão estão relacionados 

a estados emocionais. Afirma também que somente 
10% da visão é realizada pelos olhos, ou seja, o que se 

enxerga é uma interpretação individual da imagem feira 
pelo cérebro, e não a impressão da imagem na retina. 

Ela garante que, com essa prática, tratamentos médicos 
tradicionais podem ser dispensados. Em seu site, promove 

cursos e vende produtos utilizados em seu método.

Entenda o caso
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É com indignação que se posicionam a Câmara 
Técnica de Oftalmologia do Conselho Regional de 
Medicina do Rio Grande do Sul - CREMERS e a 
Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul 
– SORIGS, com a divulgação e a prática ilegal de 
“manobras oculares” com a falácia de “tratamento 
de doenças oculares”, por uma suposta terapeuta 
ocupacional.

Nenhuma entidade oficial, que zele pela boa 
prática da medicina, dará suporte ao charlatanismo, 
curandeirismo ou exploração da credulidade pública.

Sendo assim, nos aliamos à nota de repúdio 
emitida pela Associação Paraense de Oftalmologia e 
também à sua iniciativa de processar judicialmente a 
suposta terapeuta ocupacional e suas práticas.

CT de Oftalmologia e sociedade 
da especialidade criticam a prática 

de “manobras oculares”

Componentes da CT de Oftalmologia

Dr. Afonso Reichel Pereira

Dr. Joaquim José Xavier – Coordenador

Dr. Rodrigo Leivas Lindenmeyer

Dr. Vitor Saalfeld
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Organizado pela Câmara Técnica de Nefrologia 
e Sociedade Gaúcha de Nefrologia (SGN), o II 
Fórum de Tratamento Integral do Paciente Renal 
reuniu no Cremers, no dia 7 de março, profissio-
nais da área, autoridades e pacientes.

O presidente do Cremers, Rogério Wolf de Aguiar, 
ao abrir as atividades, atentou para o fato de que a popu-
lação está cada vez mais consciente sobre importância 
de prevenir doenças desde a infância, como é o caso da 
doença renal. 

A presidente da SGN e membro da CT de Nefrologia 
do Cremers, Cínthia Kruger Sobra Vieira, destacou o 
tema da campanha do Dia Mundial do Rim, que neste 
ano é “Saúde renal começa na infância. E vale para a 
vida toda”.

Carmen Tzanno, presidente da Sociedade Brasileira 
de Nefrologia, lembrou que a regional gaúcha é a mais 
guerreira e atuante dentre as coirmãs brasileiras e cum-
primentou os organizadores do evento pela iniciativa.

O presidente da Amrigs, Alfredo Cantalice Neto, 
comentou que é importante realizar esse tipo de encontro 
porque normalmente os participantes contribuem com 
ideias e soluções para as questões debatidas.

Secretário destaca atuação do Cremers

A deputada estadual Liziane Bayer também par-
ticipou da mesa de abertura, esclarecendo que seu 
gabinete é responsável por vários projetos referentes à 
saúde renal.

O Secretário Estadual da Saúde, João Gabbardo dos 
Reis, destacou a importância do encontro, agradecendo à 
coordenadora da CT de Nefrologia, Clotilde Garcia, pelo 
convite. Gabbardo aproveitou para destacar o trabalho 
do Cremers, que “tem sido grande parceiro nas questões 
da saúde, como a recente campanha Verão com Saúde e 
suas orientações com medidas de prevenção”.

A mesa de abertura também contou com a presença 
do conselheiro Jefferson Piva, coordenador-geral das 
CTs e coordenador do evento,  da conselheira Clotilde 
Garcia, coordenadora da CT de Nefrologia do Cremers, 
e do diretor executivo da Fehosul, Flávio Borges.

O encontro debateu os desafios no atendimento a 
pacientes renais, a situação da nefrologia no Brasil e a 
importância da prevenção desde a infância, entre outros 
temas. Pacientes renais apresentaram um panorama do 
convívio com a hemodiálise e o transplante em suas 
vidas. Renato Padilha, presidente da Federação Nacional 
das Associações  de Pacientes Renais e Transplantados 
do Brasil, afirmou que que o Ministério da Saúde precisa 
tomar providências emergenciais para resolver a crise no 
setor e assim impedir a morte de paciente renais.

Dia Estadual do Rim

Ao final do evento, a presidente da SGN, Cinthia 
Vieira, recebeu das mãos da deputada  Liziane  Bayer 
o Projeto de Lei que institui o Dia Estadual do Rim, 
já protocolado na Assembleia Legislativa. A data será 
comemorada anualmente no dia 12 de março, dentro da 
Semana da Doença Renal.

II Fórum de Tratamento Integral 
do Paciente Renal
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Ao final do II Fórum pela Defesa 
do Tratamento Integral do Paciente 
Renal, realizado no dia 7 de março 
no Cremers, foi entregue uma Carta 
Aberta da Sociedade Gaúcha de 
Nefrologia aos presentes. O docu-
mento relata a situação crítica do 
setor e apresenta sugestões para 
evitar o colapso do sistema.

O texto começa destacando 
que: "Nos últimos 20 anos, o núme-
ro de pacientes com doença renal 
crônica (DRC) cresceu muito mais do 
que o número de clínicas para atendê-los 
no Brasil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia (SBN), atualmente apenas sete por cento dos 
municípios oferecem tratamento com hemodiálise ou 
diálise peritoneal aos seus cidadãos. 

 A carta diz que “sem reajuste há três anos, o valor 
recebido para realizar uma sessão de hemodiálise vem 
progressivamente perdendo valor, cobrindo hoje em 
dia apenas 50% dos custos deste procedimento. Sem o 
reembolso adequado é impossível atender às demandas 
e investimentos necessários”.

E conclui: “Face a essa realidade e comprometidos 
com a qualidade dos serviços de nefrologia hoje ofere-
cidos à população do Rio Grande do Sul, para evitar o 
colapso do sistema e em sintonia com os órgãos repre-
sentativos da categoria a nível nacional, propomos:

1. Reajuste imediato do valor de reembolso das 
sessões de hemodiálise para pacientes soronegativos, 
equiparando-o com o valor do tratamento aos soroposi-
tivos. Tal reajuste pode ser em caráter complementar ao 
valor remunerado pelo Ministério da Saúde, a título de 

incentivo, o que já vem sendo praticado com diferentes 
procedimentos ou entidades.

2. Reconhecimento por parte dos gestores da neces-
sidade de se redimensionar os tetos físico e financeiro 
dos serviços contratados, atendendo ao perfil epide-
miológico de cada município para que a população não 
venha a ficar desassistida. Inerente a esta proposta está 
a de que os gestores passem a assumir novamente a sua 
função reguladora, responsáveis que são por alocar os 
pacientes que necessitam tratamento, muitas vezes fora 
de domicílio.

3. Definição clara da responsabilidade de atendi-
mento às necessidades dos pacientes, relacionadas ou 
não com a doença renal e que fogem do escopo do 
atendimento nefrológico (diálise e suas complicações), 
como, por exemplo, a confecção de acesso vascular por 
cirurgião, atendimento psicológico, transporte etc.

É urgente que providências sejam tomadas para 
minimizar o desequilíbrio econômico e financeiro das 
unidades de diálise, que são as operadoras deste sistema 
de atendimento altamente especializado. 

Pela primeira vez em muitos anos, unidades gaúchas 
de diálise fecharam e todas as remanescentes passam 
por momento delicado para dar continuidade ao seu 
funcionamento.

A situação é dramática e pensamos que os pacientes 
não podem ser penalizados. Conclamamos para que o 
poder público não fique omisso diante de tal situação”.

Carta aberta da Nefrologia 

Debates contribuíram para elaboração de documento sobre a crise no setor

Deputada Liziane 
Bayer com projeto 
que institui o Dia 
Estadual do Rim
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Comitê para buscar soluções

O secretário da Saúde do Estado, João 
Gabbardo, mostrou-se gratificado por ter 
participado do evento, avaliando como posi-
tivo esse contato mais próximo com o setor. 
“Temos consciência das dificuldades que 
acontecem no atendimento de pacientes 
renais, ainda mais agora depois desse evento. 
Há muito a ser feito. É injusto, por exemplo, 

o tratamento aos serviços privados. Temos de 
rever essa situação. Vamos criar um comitê com representan-
tes do governo, dos municípios, das entidades e dos usuários 
para buscar soluções.”

Situação atual da 

Nefrologia

Em sua palestra, a presidente da 
Sociedade Brasileira de Nefrologia, Carmen 
Tzano, abordou a situação atual da Nefrologia 
no Brasil e a crise no tratamento dialítico, 

informando que são 35 mil novos pacientes 
por ano no país e que o número de clínicas não acompa-
nha a demanda. A maior concentração de clínicas está nas 
regiões Sul e Sudeste. A grande maioria dos pacientes é 
dependente do SUS. A palestrante frisou que o pior reembol-
so da América Latina acontece no Brasil. “A Argentina paga 
três vezes mais”, revelou. 

Vulnerabilidade do
tratamento dialítico

O diretor da Fehosul, Flávio Borges, fez um 
relato da situação do setor a partir de notícias 
veiculadas em órgãos de comunicação, 
destacando ‘prestação de serviços sem 
reajuste há três anosanos", "valores do Sul 

cobrem 50% dos custos", "IPE-Saúde sem reajuste há cinco 
anos", entre outras que retratam a crise no tratamento dialítico. 
O palestrante sugeriu a criação de uma Frente Parlamentar em 
Defesa do Paciente Renal e a recomposição das tabelas do 
SUS dos valores do IPE.

DIA 
MUNDIAL 

DO RIM
10 de março

É uma data comemorada mundialmen-
te na segunda quinta-feira de cada mês de 
março, tendo como objetivo chamar a aten-
ção da população para cuidados preventivos 
para rins saudáveis.

Há nove anos que esta atividade preven-
tiva vem sendo realizada no mundo. O Rio 
Grande do Sul aderiu à causa desde o seu 
início. Informações ao público, com tomadas 
de pressão arterial e palestras, sempre foram 
realizadas em parques e escolas assim como 
informações na mídia. Os temas variam 
anualmente, como rins saudáveis, o rim 
também envelhece e, este ano, se reportou 
à criança. 

A prevenção inicia na infância. Buscamos 
chamar a atenção de que as crianças preci-
sam de controle, atentando a sinais e sinto-
mas que, se não diagnosticados, levarão a 
doenças graves na vida adulta como retardo 
de desenvolvimento. O acompanhamento 
pré-natal, não à obesidade, a história de 
doença genética e doença renal na família 
merecem toda atenção familiar para a saúde 
dos rins. Um em cada dez adultos tem 
algum tipo de doença renal, dados da SBN 
(Sociedade Brasileira de Nefrologia). Cuide 
dos seus rins.

Dra. Cinthia Kruger Sobral Vieira, pre-
sidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia 
e membro da CT de Nefrologia do Cremers
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A organização do Dia Mundial do Rim (World 
Kidney Day WKD 2016) acredita na importância de um 
alerta à população para conscientizar que as doenças 
renais afetam milhões de pessoas em todo o mundo, 
incluindo muitas crianças que podem estar em risco de 
doença renal ainda numa fase precoce de suas vidas. 

É, portanto, fundamental encorajar e facilitar a edu-
cação, a detecção precoce e um estilo de vida saudável 
na infância, iniciando ao nascimento e continuando ao 
longo da vida, para combater o surgimento de danos 
renais evitáveis, incluindo a injúria renal aguda e a 
doença renal crônica, e tratar crianças com alterações 
renais congênitas e adquiridas após o nascimento. 

A campanha deste ano de 2016 do Dia Mundial 
do Rim tem como objetivo informar pais, cuidadores, 
pacientes jovens, gestores e o público em geral sobre 
a importância de identificar e tratar as doenças renais 
na infância, semeando a consciência sobre os riscos 
futuros do dano renal que se inicia na infância, e então 
projetando gerações mais saudáveis. 

A doença renal pode afetar crianças de 
várias maneiras, desde alterações tratá-
veis sem consequências permanentes 
até condições ameaçadoras à vida.

A doença renal aguda é uma con-
dição grave que se desenvolve subi-
tamente, frequentemente dura pouco 
tempo, e pode desaparecer completa-
mente uma vez que a causa subjacen-
te tenha sido tratada e se o paciente 
recebe o manejo médico necessário, 
mas isso também pode determinar 
consequências duradouras.  

A doença renal crônica (DRC) não 
desaparece com o tratamento e tende 

a piorar ao longo do tempo. A DRC costuma evoluir 
para a falência renal (insuficiência renal crônica) e 
necessita ser tratada com um transplante renal ou trata-
mentos que filtram o sangue pelo resto da vida.

A insuficiência renal crônica final com necessidade 
de substituir a função renal com diálise e transplante 
atinge 7 a cada 1 milhão de população de crianças 
no Brasil. Este número tende a aumentar. Ainda hoje 
o diagnóstico desta doença é muitas vezes tardio, 
impossibilitando a prevenção das suas complicações 
decorrentes disto.

Saúde renal começa na infância e 
vale para toda a vida

Mensagem da Câmara Técnica de Nefrologia do Cremers

Membros da CT de Nefrologia: 

• Dra. Clotilde D. Garcia – Coordenadora

• Dra. Cíntia Kruger Sobral Vieira

• Dr. Domingos Otávio Lorenzoni d’Ávila

• Dr. Ivan Carlos Ferreira Antonello

• Dr. João José Andreuchetti de Freitas

• Dra. Maria Cristina Klarmann Giugliani

• Dra. Scheila Pretto Almeida Thofehrn
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Os governos federal, estaduais e municipais aplica-
ram, em 2014, por dia R$ 3,89 per capita para cobrir as 
despesas públicas com saúde dos mais de 204 milhões de 
brasileiros. Ao todo, o gasto por pessoa em saúde naquele 
ano foi de R$ 1.419,84. É o que aponta o mais recente 
estudo do CFM, feito em parceria com a ONG Contas 
Abertas, a partir de informações sobre as despesas apre-
sentadas pelos gestores à Secretaria do Tesouro Nacional, 
do Ministério da Fazenda, por meio de relatórios resumi-
dos de execução orçamentária.

A atuação do Brasil, segundo os dados mais recentes 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), está abaixo 
da média das Américas, cujo investimento per capita do 

setor público em saúde, em 2013, foi de US$ 1.816. – 
enquanto no Brasil, naquele ano, foi de US$ 523 (cerca 
de 70% menor).

Em ritmo regressivo, as aplicações em saúde por parte 
da esfera pública, já corrigidas pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), caíram 0,93% entre 
2013 e 2014, atingindo a cifra de R$ 290,3 bilhões – cerca 
de R$ 3 bilhões a menos que no ano anterior. Esse montante 
agrega todas as despesas na chamada “função saúde”, des-
tinada à cobertura das ações de aperfeiçoamento do SUS e 
outras com impacto direto na área. Boa parte desse dinheiro 
é usada também para o pagamento de funcionários, dentre 
outras despesas de custeio da máquina pública.

Governo gasta R$ 3,89 ao dia    na saúde de cada brasileiro

Maior queda de investimentos aconteceu nos municípios

Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que a verba aplicada em saúde 
no Brasil é muito inferior ao investimento médio verificado nas Américas

O decréscimo de R$ 10,3 bilhões nas despesas 
municipais (déficit de 8,83% em relação ao ano 
anterior) impulsionou negativamente o desempenho 
nacional, comprometendo o tímido aumento de 
dispêndios por parte dos Estados e da União – da 
ordem de 3,82% e de 4,84%, respectivamente. Para 
o economista e secretário-geral da ONG Contas 
Abertas, Gil Castello Branco, há nexo claro entre 
algumas decisões do governo federal e inúmeras 
implicações nos Estados e municípios.

“Em 2013 e 2014, com a preocupação predominante 
da reeleição, o governo aprofundou o uso da 
política fiscal para tentar reativar a economia a 
qualquer custo. Isenções e benefícios fiscais foram 
concedidos sem os resultados esperados. Assim, as 
receitas que já vinham diminuindo em decorrência 
da retração econômica, foram também afetadas 
pelos benefícios fiscais e isenções, o que fez 
murchar também as arrecadações dos estados e 
dos municípios”, explicou. 

Consolidação das Contas Públicas – Função Orçamentária Saúde* – Valores Constantes (R$)**

Esfera de Governo 2013 2014

União 97.166.766.677,09 100.874.606.991,88

Estados 79.389.384.658,82 83.233.688.754,28

Municípios 116.465.650.416,34 106.179.144.556,50

Gasto Total 293.021.801.752,25 290.287.440.302,67

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 
*Despesas na Função Saúde, excluindo a modalidade 91 (Aplicações diretas / Operações intra-orçamentárias). 

**Valores atualizados pelo IPCA

Gasto per capita / ano 1.445,10 1.419,84

Gasto per capita / dia 3,96 3,89
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Governo gasta R$ 3,89 ao dia    na saúde de cada brasileiro
Desempenho do Brasil é baixo na comparação com outros países

Dados do Global Health Observatory Data 
Repository, mantido pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), revelam que do grupo de países 
com modelos públicos de atendimento de acesso 
universal o Brasil era, em 2013, o que tinha a menor 
participação do Estado (União, Estados e Municípios) 
no financiamento da saúde. Esta é analise mais 
recente com relação ao tema.

Considerando a fatia pública do total 
das despesas em saúde, no Brasil, esse 
percentual é de 48,2%. A proporção é 
baixa se comparada ao verificado em 
países como o Reino Unido (83,5%), 
França (77,5%), Alemanha (76,8%), Espanha 
(70,4%), Canadá (69,8%), Argentina (67,7%) 
e Austrália (66,6%).

Desempenho de países com modelos públicos de atendimento de acesso universal

País Participação do 
gasto público (%)

Investimento per capita 

Setor Público e Privado Setor Público
Reino Unido 83,5% 3.598 3.006

Suécia 81,5% 5.680 4.628

França 77,5% 4.864 3.771

Alemanha 76,8% 5.006 3.846

Espanha 70,4% 2.581 1.818

Canadá 69,8% 5.718 3.991

Argentina 67,7% 1.074 727

Austrália 66,6% 6.110 4.070

Brasil 48,2% 1.085 523

Média Global 59,5% 1.040 619

Média da Europa 74,5% 2.354 1.753

Média das Américas 49,2% 3.694 1.816

Fonte: Global Health Observatory Data Repository.

Recursos aplicados por Estados e capitais
Além do gasto global com saúde das três esferas 
de gestão, o CFM e o Contas Abertas também 
apuraram o valor aplicado individualmente pelos 
Estados e capitais com recursos derivados de 
impostos estaduais ou municipais, transferências 
fundo a fundo – excluindo apenas aplicações federais 
diretas. Sob esse viés, a média de gasto per capita 
ao dia com saúde ficou em R$ 1,38 entre as 27 
unidades da federação. Já nas capitais, essa média foi 
de R$ 1,87 ao dia.

Os dados permitem comparar o desempenho entre 
vários Estados e cidades e verificar situações de 
extrema diferença de gasto per capita entre eles. Os 
piores colocados aplicam menos de um quarto ou 

um quinto do que daqueles que estão no topo do 
ranking.

Porto Alegre, segundo o estudo, investe R$ 2,91, 
e é a terceira melhor colocada, logo atrás de Belo 
Horizonte.  Entre os Estados, 18 ficaram abaixo 
da média de gasto per capita ao dia (menos de R$ 
1,38). Nas piores posições, aparecem Pará (R$ 0,74 
por habitante ao dia), Maranhão (R$ 0,77) e Mato 
Grosso do Sul (R$ 0,80). No extremo oposto, com 
os melhores desempenhos, estão Distrito Federal, 
o primeiro colocado (R$ 3,27), Acre (R$ 2,92) e 
Tocantins (R$ 2,50).

O Rio Grande do Sul tem posição intermediária com 
R$ 1,30, mas também abaixo da média.
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Nos últimos 14 anos, R$ 4.555.960.367,85 que 

deveriam servir ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

foram desviados pela corrupção. Esse é o montante de 

dinheiro desviado da Saúde, entre 2002 e 2015, segun-

do constatações encaminhadas em janeiro ao Tribunal 

de Contas da União (TCU) pela Controladoria-Geral da 

União (CGU). 

A Saúde responde sozinha por quase um terço (29%) 

dos recursos federais que se perderam no caminho. Ao 

todo, a União perdeu R$ 15,9 bilhões em desvios. 

Os números refletem fraudes ou outras irregularida-

des identificadas pelo Ministério da Saúde ou pela CGU 

em 5.366 casos que motivaram a instauração de uma 

Tomada de Contas Especial (TCE), instrumento de que 

dispõe a administração pública para ressarcir-se de even-

tuais prejuízos causados por irregularidade em convênios, 

fraudes no pagamento de pessoal e danos ao patrimônio. 

Embora o valor apontado pela CGU corresponda 

a uma pequena fração do orçamento do Ministério da 

Saúde ao longo dos últimos anos, o 1º secretário do 

CFM e conselheiro federal por Minas Gerais, Hermann 

Tiesenhausen, ressalta que a estrutura de controle do 

dinheiro do SUS é mínima em comparação com o volume 

de recursos auditado. 

“Normas coercitivas, acesso à educação, moderniza-

ção da gestão e melhoria dos instrumentos de controle e 

avaliação, em todos os níveis, são elementos imprescin-

díveis a um novo paradigma sobre a corrupção. O fato é 

que não há receita pronta contra este mal, cujo combate 

necessita reação motivada pela indignação que provoca”, 

lamentou Tiesenhausen.

Corrupção desvia R$ 4,5 bilhões do SUS

O Ministério da Saúde já começa o ano com um déficit 

de pelo menos R$ 2,5 bilhões em seu orçamento. Segundo a 

Lei Orçamentária Anual (LOA) sancionada em janeiro/2016, 

a pasta conta com a previsão de R$ 118,5 bilhões – cifra 2% 

menor que a estabelecida no ano passado (R$ 121 bilhões). 

Pelo extrato das contas do Ministério, conforme tem revela-

do frequentemente o Conselho Federal de Medicina (CFM), 

acredita-se que, até o fim do ano, novos cortes e contingen-

ciamentos comprometam ainda mais o financiamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

No ano passado, por exemplo, cerca de R$ 15 bilhões 

deixaram de ser aplicados pelo Ministério da Saúde, ape-

sar do maior orçamento já executado na história da pasta 

– R$ 106 bilhões. O valor efetivamente gasto representou 

88% do previsto (R$121 bilhões), segundo informações 

do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi).

Quase metade dos R$ 15 bilhões não utilizados deveria 

ter sido investida na realização de obras e compra de equi-

pamentos. Apenas para estes fins, eram previstos R$ 10,3 

bilhões. Até 31 de dezembro, no entanto, R$ 4,1 bilhões 

foram efetivamente pagos pelo Ministério da Saúde, incluin-

do os restos a pagar quitados (compromissos assumidos em 

anos anteriores rolados para os exercícios seguintes).

FALTA DE EXECUÇÃO 

Entre 2003 e 2015, segundo dados apurados pelo 

CFM, foram autorizados R$ 97,5 bilhões específicos 

para a realização de obras e aquisição de equipamen-

tos – em valores já corrigidos pela inflação. No entanto, 

apenas R$ 38,2 bilhões foram efetivamente gastos e 

outros R$ 59,3 bilhões deixaram de ser investidos – valor 

que representa 61% de todo o recurso não utilizado no 

período. Em outras palavras, de cada R$ 10 previstos 

para a melhoria da infraestrutura em saúde, R$ 6 dei-

xaram de ser aplicados. Ao todo, o Ministério da Saúde 

deixou de aplicar R$ 136,7 bilhões no SUS desde 2003.

Redução no orçamento
da saúde para este ano
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O Brasil passa atualmente por um período de 
grave crise sociopolítica e econômica. Destacam-se 
sucessivas denúncias de irregularidades com impac-
to negativo na manutenção da vida e da saúde dos 
brasileiros.

Diante dos últimos acontecimentos, o Conselho 
Federal de Medicina (CFM), comprometido com os 
princípios da moral, da ética e da justiça, entende 
que:

1) As decisões do Judiciário devem ser mantidas 
durante as investigações de ilícitos nas esferas públi-
ca e privada, permitindo a consecução dos interesses 
de cidadania, contrários à cultura da impunidade na 
República;

2) As conquistas alcançadas pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) devem ser ampliadas e asseguradas 

com a criação de uma carreira de Estado para médi-
cos e outros profissionais da saúde, adequado finan-
ciamento, uso competente dos recursos disponíveis 
e sistema de controle e avaliação eficaz;

3) Com a carga tributária já existente, erradicação 
dos desvios de verbas e competência administrativa, 
torna-se desnecessária a instituição da Contribuição 
Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF), 
que onera a cadeia produtiva e aumenta o desem-
prego. Nestas observações, o CFM ressalta a impor-
tância do combate à corrupção e a relevância da 
segurança jurídica na construção de um futuro 
melhor para a Nação.

Manifesto em defesa
 da democracia e da ética

(Texto aprovado pelo Plenário do Conselho Federal de 
Medicina em reunião realizada no dia 24 de fevereiro)

Na abertura do I Encontro Nacional dos Conselhos de 

Medicina/2016, dia 2 de março, em Natal (RN), o presiden-

te do CFM, Carlos Vital, reiterou a posição da autarquia em 

defesa do combate à corrupção no país, em especial no 

setor público; e contra o retorno da Contribuição Provisória 

sobre a Movimentação Financeira (CPMF), proposta que 

está em discussão no âmbito da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal a partir de iniciativa do governo. 

Na solenidade de abertura, Carlos Vital leu o 

“Manifesto em Defesa da Democracia e da Ética”, 

aprovado pela plenária do CFM, e reiterou ainda a 

preocupação da entidade com o aperfeiçoamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da adoção de 

medidas que garantam a oferta de boas condições de 

atendimento da população e de trabalho para os pro-

fissionais da área.

Conselhos de Medicina 
contra a corrupção 

1º ENCM foi realizado em Natal (RN), de 2 a 4 de março
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Conselhos buscam subsídios sobre 
terceirização da saúde

Em busca de subsídios para se posicionar com rela-

ção ao tema terceirização da saúde,  participantes do 

encontro em Natal fizeram um debate amplo e demo-

crático no qual posições a favor e contrárias à proposta 

foram apresentadas. 

A temática atraiu inúmeras manifestações do plenário, 

com a apresentação de relatos das experiências positivas e 

negativas com as formas de gestão direta (sob responsabili-

dade do Estado) e indireta (quando este papel é concedido 

a uma instituição de direito privado).  

O diretor-geral da Confederação das Santas Casas de 

Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, José Luiz 

Spigolon, defendeu que a terceirização das relações traba-

lhistas traz vantagens para a gestão da assistência. Já o 2º 

secretário do CFM, Sidnei Ferreira, criticou as Organizações 

Sociais (OS), que classifica como uma ferramenta sem con-

trole e que pode ser uma porta para desvios.

Segundo Spigolon, apesar de a Súmula 331 do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) afirmar que a tercei-

rização não é permitida na atividade fim de uma insti-

tuição, há uma tendência do Supremo Tribunal Federal 

(STF) posicionar-se de forma contrária. Ele relatou que 

ministros do STF consideram que a proibição da tercei-

rização da atividade fim poderia violar o princípio da 

livre iniciativa, ou seja, “da liberdade do empreendedor 

de organizar sua atividade empresarial”.

CLT E TRABALHO AUTÔNOMO

Entre os médicos, apenas 3,9% trabalham de acordo 

com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Os autô-

nomos representam 72,7% do total: 17,4% são pessoas jurí-

dicas; 3,4% são cooperativas e 2,6% têm outras formas de 

contratação. As terceirizações entre os médicos ocorrem 

mais nos setores de anatomia patológica, hemoterapia e 

análises clínicas. Os menores índices de terceirização estão 

nas UTI neonatal e pediátrica.

Para Spigolon, a flexibilização nas relações de traba-

lho aumenta a qualidade e segurança do atendimento. 

“A não regulamentação da terceirização gera dificulda-

des para médicos e hospitais”, afirmou. 

Amparado em ampla pesquisa em jornais, sites e em 

auditorias feitas por tribunais de contas, o conselheiro Sidnei 

Ferreira afirmou que as Organizações Sociais são “antieco-

nômicas, ineficientes e ralos abertos para a corrupção”. 

De acordo com Sidnei Ferreira, atualmente, há 

municípios e Estados que já consomem quase 40% dos 

orçamentos das secretarias de saúde com pagamentos a 

OS, sem que haja uma fiscalização efetiva sobre a utili-

zação desses recursos. Ele mostrou uma decisão do TCU 

que determina a realização de um estudo que verifique 

o grau de eficiência dos modelos de direta e indireta 

dentro do setor público. 

Para fundamentar seu ponto de vista, Ferreira citou 

monografia aprovada em um curso do Tribunal de 

Contas de União (TCU) e Advocacia-Geral da União 

(AGU) em que os autores apontam indícios de corrup-

ção no funcionamento de OS. Entre eles, burla à lei de 

licitações e presença de sinais exteriores de riqueza. 

“Vemos tudo isso e muito mais, já que são escolhidas 

sem licitação”, afirmou.

Dr. Cláudio Franzen (E) participou do evento
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Falta de saneamento facilita
retorno das epidemias

A incidência crescente de doenças como zika, dengue 

e chikungunya resulta diretamente da falta de investi-

mentos do governo – em suas três esferas – em ações de 

saneamento no país. De acordo com o presidente do CFM, 

Carlos Vital, se há três décadas, quando o Aedes aegypti 

voltou a assustar o Brasil, essas medidas tivessem sido 

colocadas em prática de forma prioritária, a situação atual 

seria bem diferente.

De acordo com dados divulgados pela imprensa, o 

montante destinado ao controle desse mosquito caiu de R$ 

363,4 milhões, em 2013, para R$ 143,7 milhões, em 2015. 

Essa queda representou uma redução de 60% no volume 

de recursos repassados às prefeituras com a finalidade de 

controle do vetor dessas doenças e mazelas.

Por outro lado, as dificuldades se consolidam. “Em 

2015, houve 1,6 milhão de registros da doença, que causou 

863 mortes. Ocorreu ainda a intensificação dos problemas 

relacionados à zicavirose, microcefalopatia e síndromes 

por danos fetais provocados ao tubo neuronal durante a 

gestação”, afirmou o presidente do CFM.

Especialistas afirmam que Brasil enfrenta quadro de epidemia

O tema foi tratado durante o I ENCM 2016. 
Na reunião, que contou com a presença de 200 
participantes de todos os Estados, discutiu-se a 
propagação do problema no Brasil e no mundo, 
as formas de diagnóstico da doença, o esforço 
governamental e a mobilização social para combater o 
Aedes aegypti, entre outros aspectos.
Na oportunidade, representantes do governo e 
médicos que atuam no atendimento a pacientes 
com zika e microcefalia foram unânimes em afirmar 
que o país enfrenta um quadro de epidemia. Em 
sua conferência, o coordenador-geral de Doenças 
Transmissíveis do Ministério da Saúde, Sérgio 
Nishioka, afirmou que o governo brasileiro tem 
trabalhado em três frentes: combate ao vetor, 
cuidados com paciente e fomento a pesquisas sobre o 
tema. Ele admitiu que o controle ao mosquito Aedes 
aegypti tem sido difícil, apesar da diversidade das 
formas de combate: de campanhas de conscientização 
ao controle biológico do inseto.

Nishioka acrescentou que já há casos de transmissão 
de zika por via sexual e que na maioria das vezes 
a doença é assintomática, sendo que os países 
estão reagindo à epidemia de acordo com suas 
especificidades. Na França, as mulheres grávidas que 
tiveram zika são orientadas a fazer ultrassonografias 
mensais. 
Na mesa coordenada pelo 2º vice-presidente do 
CFM, Jecé Brandão, a neurologista Ana van der 
Linden explicou que a microcefalia não é uma doença, 
“mas um sintoma de uma afecção encefálica”. Em sua 
apresentação, justificou como chegou à conclusão 
de que a microcefalia encontrada em bebês nascidos 
a partir de outubro do ano passado fora causada 
pelo zika e mostrou imagens de algumas crianças 
e das tomografias realizadas em seus crânios. A 
neurologista defendeu a realização de tomografias 
computadorizadas em todas as crianças que 
apresentarem dois desvios padrão em relação ao 
perímetro encefálico.

Representantes de todos os CRMs do país presentes
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O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou no dia 18 de dezembro 

nota pública em que faz esclarecimentos aos médicos e à sociedade sobre a 

Resolução 2.130/2015 – publicada no DOU de 15 de dezembro – que veda 

a realização de exames de egressos dos cursos de Medicina, com caráter 

cogente, pelos Conselhos de Medicina. Segundo o texto, a edição da norma 

tem como fundamento básico o princípio da legalidade administrativa.

O posicionamento do CFM também recebeu apoio da Associação dos 

Estudantes de Medicina do Brasil (AEMED-BR). Em nota divulgada tam-

bém no dia 18, a entidade reconhece os argumentos apresentados pelo 

Conselho Federal e o papel fundamental da autarquia como regulamenta-

dora do exercício da Medicina. 

Exame de egressos dos 
cursos de Medicina

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei nº 3.268, de 30 de setembro 
de 1957, regulamentada pelos Decretos nº 44.045/58 e nº 
6.821/2009 e alterada pela Lei nº 11.000/2004, e

CONSIDERANDO que cabem ao Conselho Federal de 
Medicina a normatização e a fiscalização do exercício da 
Medicina;

CONSIDERANDO que os Conselhos de Medicina são 
os órgãos supervisores da ética profissional em toda a 
República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores 
da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por todos 
os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético 
da Medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e 
dos que a exercem legalmente;

CONSIDERANDO que os Conselhos Regionais de Medicina 
são pessoas jurídicas com personalidade jurídica distinta 
deste Conselho Federal, possuindo, assim, autonomia admi-
nistrativa e financeira, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 
3.268/57;

CONSIDERANDO, porém, que os Conselhos Regionais 
de Medicina são subordinados ao Conselho Federal de 
Medicina quanto à disciplina normativa, ética e técnica da 
Medicina, conforme estabelece o art. 3º da Lei nº 3.268/57, 

de modo que os atos normativos abstratos editados pelo 
CFM devem ser seguidos pelos Conselhos Regionais, inclu-
sive como parâmetro para formulação e edição de seus 
próprios atos;

CONSIDERANDO, assim, que a imposição de participação 
em exame de proficiência, ordem ou certificação como pré
-requisito obrigatório para a obtenção do registro/inscrição 
profissional viola o princípio da legalidade, quando não 
previsto em lei;

CONSIDERANDO, finalmente, o que foi decidido em ses-
são plenária do dia 23 de outubro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º Os Conselhos Regionais de Medicina não poderão 
implementar exames de proficiência para avaliação de 
egressos dos cursos de Medicina, em caráter obrigatório 
ou coercitivo, como exigência para registro ou inscrição do 
profissional médico.

Art. 2º Torna sem efeito os atos normativos emanados dos 
Conselhos Regionais de Medicina que sejam contrários às 
disposições desta Resolução.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Confira a íntegra da Resolução 2.130/2015:

ENSINO
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A primeira turma do curso de Medicina da 

Fundação Educacional do Município de Assis – 

FEMA, em São Paulo, tem seu início de aulas 

previsto ainda para este primeiro semestre. A 

faculdade, particular e autorizada pela Portaria 

CEE/GP 411, de 14/10/2015, oferece 60 vagas 

com aulas em turno integral.

Mais uma faculdade de 
Medicina é aberta no Brasil

País já tem 268 cursos de Medicina

•  O Brasil já soma 268 faculdades de medicina, ocupando 
o segundo lugar no ranking mundial. 

•  A primeira posição ainda é da Índia, com 381 cursos e 
mais de seis vezes a população brasileira.

•  Desde 2003 (início do governo Lula) até dezembro 
de 2015 foram criadas no Brasil 140 faculdades de 
Medicina, mais do que o dobro do registrado até 2002. 

•  São Paulo concentra o maior número de cursos, 45, 
seguido de Minas Gerais (39), Rio de Janeiro (19), Bahia 
(17), RS e PR (16).

•  São 24.221 vagas por ano no país. No RS, são 1.462 
vagas nas 16 escolas médicas.

•  Hoje, as faculdades particulares são maioria no país, 
com um total de 146 (55%).

•  A mensalidade média nas escolas privadas fica em torno 
de R$ 5,5 mil.

Desde o ano passado, médicos, advogados, den-

tistas e engenheiros que atuam como pessoas jurídicas 

podem aderir ao Supersimples ou Simples Nacional. 

Embora o regime unificado de tributação elimine boa 

parte da burocracia, a opção nem sempre fica vantajosa 

para o profissional. 

Se acatada pelos parlamentares, a emenda apre-

sentada pelo senador Ronaldo Caiado ao projeto de Lei 

125/15 trará grande benefício fiscal para os médicos. Com 

a mudança, eles passariam a não mais integrar o Anexo 

6 da Lei Complementar, e sim o Anexo 3. A alíquota de 

quem recebe receita bruta anual de até R$ 180 mil, por 

exemplo, passaria de 16,93% para 6%, além de expandir 

esse volume para R$ 225 mil. 

O projeto já passou pela Câmara dos Deputados. 

Agora, deverá ser votado pelo Plenário da Casa.

Emenda beneficia médicos 
no Simples Nacional
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O Parecer 01/2016, do CFM, diz que “É recomendá-
vel que o médico legista, ao realizar exame de corpo de 
delito em que seja necessário desnudar o examinando, 
faça-o de preferência em presença de profissional qua-
lificado legalmente incumbido de prepará-lo de modo 
adequado para o exame médico”.

Trata-se de um parecer resultante de consulta solici-
tando “algo que respalde o médico perito legista sobre o 
exame de integridade física em custodiadas sem presen-
ça de uma enfermeira ou assistente social no ato a fim de 
preservar o médico sobre manifestações maldosas”. O 
consulente relata que recusou fazer tal exame sem a pre-
sença de uma mulher e agora responde a um Processo 
Administrativo Disciplinar instaurado por um delegado. 

A conclusão do conselheiro relator José Albertino 
Souza é a seguinte: “A perícia médico-legal é um ato 
médico, e como tal deve ser realizada observando-
se os princípios éticos contidos no Código de Ética 
Médica. O médico legista deve exercer seu trabalho 
livre de constrangimentos ou coações pela autorida-
de de detenção. É seu dever respeitar a dignidade, o 
pudor e os demais direitos universais do ser humano, 
cabendo-lhe explicar a natureza do exame e como 

será procedido, principalmente nos exames de corpo 
de delito: lesão corporal ad cautelam, sexológico ou 
qualquer outro em que seja necessário desnudar o(a) 
examinando(a), devido a suas peculiaridades, resguar-
dando-se de falsas interpretações. O exame de corpo 
de delito ad cautelam é feito para verificação de lesão 
corporal em detentos(as) para saber se sua integridade 
física foi mantida durante seu transporte a caminho da 
delegacia, tribunal, ou em uma transferência de pre-
sídio. Não deve ser realizado na presença de pessoas 
que possam porventura ser responsáveis ou coniven-
tes na hipótese de lesão corporal. Sendo assim, em 
vista da peculiaridade desse exame médico pericial, 
entendo que é preferível a presença de profissional de 
saúde qualificado legalmente para preparar de modo 
adequado o(a) periciando(a) para o exame pelo médi-
co legista, respeitando-se seu pudor e sua dignidade. 
Amplia-se essa necessidade também para os exames 
sexológicos ou qualquer outro em que seja necessário 
desnudar o(a) examinando(a). Não havendo condições 
adequadas para seu desempenho ético-profissional, 
cabe ao médico comunicar à direção da instituição, se 
necessário à comissão de ética e ao Conselho Regional 
de Medicina”.

Exame de corpo de delito

A Libbs Farmacêutica comunica o recolhimento 
voluntário de lotes específicos do produto 
Fauldmetro, nas concentrações de 1g e 5g, em 
função de um desvio detectado que compreende 
uma descrição equivocada nas embalagens 
primária (rótulo do frasco) e secundária 
(cartucho) referente à via de administração.

O Fauldmetro 1g e 5g deve ser administrado 
exclusivamente pelas vias intravenosa, ou 
intramuscular e não por via intratecal, conforme 
consta nas embalagens dos seguintes lotes: 
Fauldmetro 1g: 15D0450, 15G0380 e Fauldmetro 
5g: 15C0246, 15E0519, 15F0102, 15H0154, 
15I0324, 15K0488, 15K0490.

Salientamos que este desvio nas embalagens está 
relacionado apenas às informações contidas no 
rótulo do frasco e no cartucho e que não afeta a 
eficácia do produto.

Reafirmamos o nosso compromisso com 
a segurança e com a qualidade dos nossos 
produtos e nos colocamos à disposição para 
mais informações por meio do nosso Serviço 
de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 
013 50 44 ou pelo e-mail libbs@libbs.com.br. 
O horário de atendimento telefônico é das 7h 
às 20h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, 
das 8h às 18h.

Recolhimento de Fauldmetro (metotrexato) 1g e 5g

ORIENTAÇÃO



O CREMERS foi instado a se 
manifestar sobre proibição que 
teria sido imposta pela Vigilância 
Sanitária de autoprescrição de 
medicamentos controlados por 
médicos.  

O Departamento Jurídico do 
Conselho, analisando o feito, emi-
tiu parecer que foi aprovado pela 
Diretoria e de autoria da advogada 
Carla Bello Fialho Cirne Lima que, 
embasada na Constituição Federal, 
Legislação Federal, Pareceres e 
Resoluções do Conselho Federal de 
Medicina, reitera o fato de que o 
médico pode praticar qualquer ato médico, res-
ponsabilizando-se por ele, desde que não tenha 
sido punido com pena de suspensão ou cassação.

“A Lei 12.842/13 – Lei do Ato Médico - deter-
mina que o médico atuará na prevenção, no diag-
nóstico e no tratamento de doenças, não havendo 
vedação legal ao autodiagnostico e autoprescri-
ção. Não há portanto limitação legal, podendo 
o CFM e os Conselhos Regionais estabelecerem 
limitações éticas.  Destarte, tenho que descabe 
à Vigilância Sanitária vedar o recebimento, pelas 
farmácias, de prescrições médicas em nome do 
próprio profissional”, diz o parecer da lavra da 
eminente advogada.

Carla chama a atenção 
da existência de parecer 
do Conselho Federal de 
Medicina que proíbe ao 
médico a autoprescrição de 
medicamentos psicotrópi-
cos ou entorpecentes, con-
forme disposto no artigo 21 
do Decreto-Lei 20931/1932.  

Por sua vez o parecer 
do CFM 12/2003, elaborado 
em resposta a uma solici-
tação da Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), conclui de que não 
haveria impedimento legal, mas que a prática não 
é recomendável. No caso de patologias que neces-
sitem o seu uso continuado deve ser buscado o 
acompanhamento de outro médico.

“Não há competência legal da Vigilância 
Sanitária Municipal ou Estadual para legislar sobre 
ato restritivo à atividade médica, cabendo ao 
Conselho Federal de Medicina a normatização 
ética sobre o tema”, conclui a advogada.

Autoprescrição:
proibida?

Dr.Isaias Levy
2º Secretário
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O tratamento de doenças musculoesqueléticas com 

o uso do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) foi definido 

como prática experimental pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM). O Plenário da autarquia aprovou a 

Resolução 2.128/2015, que restringe o uso do PRP à 

experimentação clínica, dentro dos protocolos do siste-

ma de Comitês de Ética e da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CEP/Conep). De acordo com a norma, a 

atividade de pesquisa deve “ser conduzida em institui-

ções devidamente habilitadas e que atendam às normas 

do Ministério da Saúde para o manuseio e uso de sangue 

e hemoderivados no país".

A técnica de uso do Plasma Rico em Plaquetas tem 

sido usada na Medicina Esportiva como “alternativa 

para acelerar a regeneração de tecidos lesionados, tais 

como músculos, tendões, ligamentos e articulações”, 

explica a norma. O documento orienta que o uso clíni-

co do PRP seja considerado como tratamento promissor, 

mas ainda experimental. De acordo com o coordenador 

da Câmara Técnica de Hematologia e Hemoterapia, 

Luís Henrique Mascarenhas, a intenção é possibilitar a 

realização de pesquisas para produzir dados científicos 

concretos que permitam a liberação do uso da técnica 

no Brasil com segurança.

Mascarenhas ressalta que ainda é necessário definir 

“as indicações clínicas para seu uso, número de infusões, 

além dos critérios de seleção dos pacientes quanto a 

outros aspectos, como o risco de contaminação do pro-

duto por bactérias já presentes na circulação do doador, 

entre outros”.

A preocupação do Conselho é garantir que o proce-

dimento não traga riscos. “Existe toda uma preocupação 

com a segurança no preparo para que não haja possibili-

dade de se passar uma doença transmissível através desse 

componente ou de causar alguma reação inesperada num 

paciente se ele for mal preparado ou mal acondicionado”, 

alega o especialista em Hematologia e Hemoterapia Luís 

Henrique Mascarenhas.

CFM restringe uso de 
Plasma Rico em Plaquetas
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O CFM publicou no dia 13 de janeiro a Resolução nº 

2.131/15, que especifica as comorbidades que poderão 

ter indicação para a realização da cirurgia bariátrica a 

pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) maior 

que 35 kg/m². Depressão, disfunção erétil, hérnias discais, 

asma grave não controlada, entre outras doenças como 

diabetes e hipertensão estão relacionadas na norma, que 

altera o anexo da Resolução CFM nº 1.942, de 2010.

O anexo anterior trazia como indicações para a 

cirurgia um IMC acima de 40 kg/m² ou um IMC acima de 

35 kg/m², desde que portadores de comorbidades como 

diabetes tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, 

dislipidemia, doença coronariana, osteo-artrites e outras, 

sem especificações. O novo texto aponta 21 doenças 

associadas à obesidade que podem levar a uma indicação 

da cirurgia.

A mudança foi elogiada pelo coordenador do Centro 

de Obesidades e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz, 

Ricardo Cohen. “Muitas doenças sabidamente associadas 

à obesidade e que melhoram substancialmente após as 

cirurgias bariátricas não estavam descritas na última revisão 

da resolução, daí a importância da colocá-las no rol”, expli-

cou Cohen, que também faz parte da Câmara Técnica da 

Cirurgia Bariátrica e Síndrome Metabólica do CFM.

IDADE MÍNIMA

Também há alterações em relação à idade mínima. 

Antes, estava definido que jovens entre 16 e 18 anos 

poderiam fazer a cirurgia, desde que a relação custo/

benefício fosse bem analisada. Agora, além das regras 

anteriores, devem ser atendidas determinadas especifica-

ções, como a presença de um pediatra na equipe multi-

profissional e a consolidação das cartilagens das epífises 

de crescimento dos punhos.

A cirurgia em menores de 16 anos só será permi-

tida em caráter experimental e dentro dos protocolos 

do sistema CEP/Conep (Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa). Pacientes com mais de 65 anos poderão fazer 

a bariátrica, desde que respeitadas as condições gerais e 

após avaliação do risco/benefício.

EXPERIMENTAIS 

A Resolução 2.131/15 elencou como proscrita a 

cirurgia de derivação jejunoileal exclusiva devido às com-

plicações decorrentes da grande quantidade de intestino 

desfuncionalizado. Também esclareceu que as cirurgias 

consideradas experimentais devem ser aprovadas na 

Comissão de Novos Procedimentos do CFM.

O texto também esclarece que entre as precauções 

para a indicação da cirurgia estão ausência de transtorno 

de humor grave, de quadros psicóticos em atividade ou 

de quadros demenciais. A versão anterior elencava a 

ausência de quadros psicóticos ou demenciais graves ou 

moderados. “Foi importante essa alteração, pois eventuais 

doenças psiquiátricas associadas ao paciente obeso não 

são contra a indicação de cirurgia e agora estão bem des-

critas”, explica o diretor do Oswaldo Cruz.

Para o 1º vice-presidente do CFM e relator da 

Resolução 2.131/15, Mauro Luiz de Britto Ribeiro, as alte-

rações eram necessárias. “A obesidade já é hoje epidêmi-

ca, atingindo 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo o 

Ministério da Saúde. Com esta resolução, atendemos uma 

demanda dos doentes que sofrem com as comorbidades 

da doença”, afirma.

Cirurgia Bariátrica
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Campanha Crianças Desaparecidas 
conta com nova fanpage no Facebook

Cinquenta mil crianças e adolescentes desaparecem 

por ano no Brasil. Para reverter este número, o Conselho 

Federal de Medicina (CFM) lançou uma fanpage no 

Facebook sobre a temática. A página eletrônica www.

facebook.com/criancasdesaparecidascfm dá maior visi-

bilidade para o tema e quer agregar uma rede de pessoas 

engajadas com questões sociais.

 

A página está no ar desde o dia 7 de março. O 

integrante da Comissão de Ações Sociais Ricardo Paiva 

destaca o trabalho dos Conselhos de Medicina com 

os médicos e a sociedade. “Qualquer família pode ser 

vítima de um drama como este. Como médicos – e 

cidadãos – desenvolvemos esforços para controlar e até 

erradicar essa chaga no país."

 

O CFM desenvolve, desde 2011, campanha de com-

bate ao desaparecimento de crianças e adolescentes. 

Entre as ações está a divulgação, junto ao meio médico, 

de recomendações para o reconhecimento de crianças e 

adolescentes desaparecidos. A entidade também divulga 

para a sociedade medidas de como evitar e como pro-

ceder em caso de desaparecimento de um menor. Saiba 

mais sobre a campanha no site oficial www.criancasde-

saparecidas.org

 

Em ato que marcará a Semana Nacional de 

Mobilização para a Busca e Defesa da Criança 

Desaparecida, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 

e o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas 

Gerais (CRM-MG) convocam a população mineira para 

ato na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, dia 25 

março. A atividade destacará o trabalho com a busca 

dos desaparecidos e cobrar respostas efetivas das auto-

ridades.

 

Só em Minas Gerais, em 2014 e 2015, foram registra-

dos cerca de 10 mil casos de menores que sumiram. Este 

ano, outros 600 casos já foram oficializados. Segundo 

dados da Polícia Civil, as cidades com maior número 

de menores desaparecidos é Belo Horizonte (1.653), 

Uberlândia (534), Contagem (529), Betim (428), segui-

do por Ribeirão das Neves (416) e Juiz de Fora (309).  

Os dados, referentes a janeiro de 2014 a fevereiro de 

2016, potencializam o problema, já que a maioria até o 

momento não teve desfecho do caso.
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Informa o médico que “muitas vezes os fornecedores 

destes materiais tentam cobrar materiais diferentes dos 

autorizados, seja em modelo ou em quantidade, argu-

mentando que no ato operatório houve a necessidade de 

modificação”. Aventa, então, e indaga acerca da eticidade 

de “se colocarem câmeras na sala cirúrgica do hospital 

próprio da operadora de saúde, focadas exclusivamente 

no campo operatório, para se tentar melhor análise do 

ocorrido no ato cirúrgico”, sem o consentimento formal 

específico do médico assistente. 

PARECER: GRAVAÇÃO DE IMAGENS 

VIOLA A PRIVACIDADE DO PACIENTE

O CFM entende não ser eticamente viável a grava-

ção de imagens na sala cirúrgica para fins de auditoria 

médica. No cenário descrito pelo consulente, também, 

alguns bens jurídicos entram em rota de colisão. A grava-

ção de imagens viola a privacidade do paciente, o qual 

pode ser identificado por diversos sinais externos (marcas 

corpóreas, tatuagens, silhueta, gestos etc.). Maiores con-

siderações sobre o caráter nefando da quebra de sigilo 

profissional são, inclusive, desnecessárias.

Existem meios menos gravosos à liberdade de atuação 

do médico e à reservação do sigilo profissional/privacida-

de do paciente, previstos no “Manual de boas práticas de 

recepção de materiais de implante” (Resolução CFM nº 

1804/06), que podem ser eficientes na verificação e na 

rastreabilidade dos OPMEs implantados.

Resumidamente, entende-se que existem meios for-

mais/documentais alternativos para se controlar com 

suficiência a implantação dos OPMEs, sendo que os pro-

fissionais médicos que incorrerem em qualquer infração 

regulamentar responderão por tais atos em todos os níveis 

(administrativo, cível e criminal).

Demais disso, cumpre-se notar que a Resolução CFM 

nº 1.614/01 estipula em seu art. 7º, § 3º, que o médico 

auditor somente poderá acompanhar (e não filmar) proce-

dimentos com a autorização do paciente e/ou do médico 

assistente. E tudo isso apenas em situações excepcionais, 

nos termos do Parecer CFM nº 37/10.

Gravação de procedimentos 
cirúrgicos para fins de auditoria

O CFM emitiu o Parecer nº 47/2015 proibindo 
a gravação de procedimentos cirúrgicos para 
fins de auditoria, a partir de consulta feita 
por um médico auditor de operadora de saúde 
suplementar, que relatou ainda supostos 
problemas enfrentados com o uso de órteses, 
próteses e materiais especiais (OPMEs) 

PARECER



05 A 07

26 A 28

X Simpósio Internacional de Endoscopia
Digestiva da SOBED 2016
»  Local:    Centro de Convenções Arquiteto
Rubens Gil de Camillo – Campo Grande/MS
» Informações: www.sied.org.br

36º Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão
»  Local:    Maksoud Plaza Hotel – São Paulo/SP
» Informações: www.mao2016.com.br

MAIO

MAIO

AGENDA

10º Congresso Médico Passo Fundo
» Local: Centro de Eventos da UPF - Passo Fundo/RS
» Informações: www.ameplan.com.br

XII Congresso Brasileiro de Ortopedia Pediátrica
» Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte/MG
» Informações: www.cbop2016.com.br

XX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia
» Local: Centro de Eventos do Ceará - Fortaleza/CE
» Informações: www.cbgg2016.com.br

27 A 30

26 A 28

08 A 11

ABRIL

MAIO

JUNHO

10º Encontro de Endocrinologia e
Metabologia da Região Sul – ENDOSUL
» Local: Gramado Master Palace Hotel – Gramado/RS
» Informações: www.endosul2016.com.br

Congresso da Sociedade de Cardiologia
do Estado do Rio Grande do Sul
» Local: Wish Serrano Resort & Convention – Gramado/RS
» Informações: www.abev.com.br/socergs2016

20 A 22

19 A 21

MAIO

MAIO

6º Congresso Brasileiro de Imagem Cardiovascular
» Local: Minas Centro – Belo Horizonte/MG
» Informações: www.congressodic.com.br

IX Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria
» Local: Centro de Eventos da PUCRS – Porto Alegre/RS
» Informações: www.gauchopediatria.com.br

13º Congresso Gaúcho de Clínica Médica
» Local: Dall'Onder Grande Hotel – Bento Gonçalves/RS
» Informações: www.congressoclinicamedica.com.br

07 A 09

01 A 04

12 A 14

ABRIL

JUNHO

MAIO
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Dr. Cláudio Balduíno Souto Franzen
(Conselheiro do CFM)

Dr. Antonio Celso Ayub
(Conselheiro Suplente do CFM)

Ácido retinoico
Consulta formulada ao CFM solicita manifestação sobre regulamen-
tação da prescrição e da manipulação de ácido retinoico e demais 
produtos da linha estética. A motivação desta consulta derivou da 
confecção pelo Conselho Federal de Biomedicina da Resolução nº 
241/2014, que autoriza a prescrição de produtos para fins estéticos, 
inclusive acido retinoico, pelos profissionais biomédicos. 

A consulta foi remetida pelo departamento de comissões do CFM, 
que chegou à conclusão de que “não existe amparo legal e técnico que 
dê respaldo aos biomédicos para a prescrição de qualquer produto ou 
medicação, inclusive os produtos da área cosmiátrica”.

Entre os considerandos, destacam-se:

“Considerando que a lei que rege a atividade do profissional biomédi-
co não prevê a competência para prescrição de medicamentos; con-
siderando que a medicação tópica, assim como a sistêmica, repercute 
na saúde geral do indivíduo; considerando que ao prescrever um me-
dicamento pode haver efeitos colaterais que precisam ser tratados, 
neutralizados e diminuídos; considerando que, segundo a lei da com-
petência do profissional biomédico, não há embasamento para que 
consiga diagnosticar, avaliar e tratar os efeitos colaterais sistêmicos 
advindos de medicamentos tópicos; considerando que a Anvisa clas-
sifica o ácido retinoico ou tretinoína como medicamento do grupo 
dos retinoides; considerando que o ácido retinoico, diferentemente 
do retinol, é considerado medicamento; considerando que o ácido 
retinoico é um medicamento que ocupa um receptor específico no 
organismo humano, tendo possibilidade de provocar repercussões 
sistêmicas; considerando que o ácido retinoico, diferentemente do 
retinol e do retinil, pode causar vários efeitos colaterais deletérios ao 
indivíduo; considerando que o ácido retinoico é um medicamento que 
pode causar na pele telangectasias, hipertricose e lesões purpúricas; 
considerando que há literatura substancial para evitar o uso de ácido 
retinoico, um medicamento, em grávidas e puérperas, pois é conside-
rado teratogênico; considerando que diagnóstico e tratamento são 
atos médicos exclusivos”.

Responsabilidade 
técnica em urgências 
cardiovasculares
Além dos especialistas em Medicina In-
tensiva e dos médicos certificados em 
Medicina Intensiva em Pediatria e em 
Neonatologia, os cardiologistas tam-
bém poderão exercer a função de res-
ponsáveis técnicos ou chefes de unidade 
de terapia intensiva coronariana e asse-
melhados. A autorização está na Reso-
lução do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) nº 2.135/15, aprovada em sessão 
plenária da autarquia e publicada no iní-
cio de fevereiro. 

A edição da Resolução nº 2.135/15 aten-
de um pleito da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia. Para a elaboração do tex-
to, foi solicitada a opinião da Comissão 
Mista de Especialidades (CME), formada 
por representantes da classe médica e 
do governo. A pergunta era se o car-
diologista tinha a qualificação necessária 
para responder tecnicamente pelas uni-
dades de terapia intensiva coronariana.

De acordo com a CME, a formação re-
cebida pelo especialista em cardiologia 
oferece capacitação para “assumir a 
responsabilidade técnica e a orientação 
terapêutica de: unidades coronarianas, 
unidades de pós-operatórios de cirurgia 
cardíaca e unidades de urgência cardio-
vasculares”.

Ed. 96 | 2016 | REVISTA CREMERS | 33

CONSELHO FEDERAL



Cremers presta homenagem
Em sessões ordinárias realizadas nos dias 5 de janeiro, 16 de fevereiro e 15 de março, o Corpo de 

Conselheiros do Cremers prestou homenagem aos seguintes médicos do Estado falecidos recentemente.

Dr. ANTONIO CARLOS BASTOLLA - nascido em 
03/01/1944, natural de Cruz Alta, RS. Formado pela 
Universidade Federal de Santa Maria, no ano 1969. 
Falecido em 09/10/2015, aos 71 anos.

Dra. CAMILA COLAO MERLO - nascida em 10/04/1986, 
natural de Porto Alegre, RS. Formada pela Universidade 
Federal do Rio Grande, no ano 2014. Falecida em 
04/01/2016, aos 29 anos.

Dr. CHARLES FALCAO BREDOW - nascido em 09/11/1980, 
natural de Rio Grande, RS. Formado pela Universidade 
Federal do Rio Grande, no ano 2008. Falecido em 
05/03/2016, aos 35 anos.

Dr. EDUARDO ZECHMEISTER - nascido em 20/04/1945, 
natural de São Paulo, SP. Formado pela Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da U.S.P., no ano 1971. Falecido 
em 18/04/2015, aos 69 anos.

Dr. ELBIO BALCEMÃO ESTEVE - nascido em 
26/08/1957, natural de Santana do Livramento, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina da Fundação 
Universidade de Rio Grande, no ano 1983. Falecido em 
12/10/2015, aos 58 anos.

Dr. ELOY ANTONIO VIEGAS - nascido em 01/12/1933, 
natural de Porto Alegre, RS. Formado pela Faculdade 
de Medicina de Santa Maria, no ano 1961. Falecido em 
01/01/2016, aos 82 anos.

Dr. ERCIO AMARO DE OLIVEIRA - nascido em 15/03/1937, 
natural de Uruguaiana, RS. Formado pela Faculdade de 
Medicina de Porto Alegre, no ano 1962. Falecido em 
29/02/2016, aos 78 anos.

Dr. EVERTON CESAR COSTA - nascido em 25/02/1946, 
natural de Ibirubá, SC. Formado pela Faculdade Católica 
de Medicina de Porto Alegre, no ano 1971. Falecido em 
27/10/2015, aos 69 anos.

Dr. JAIME DOCKHORN - nascido em 30/01/1932, natural 
de Santa Maria, RS. Formado pela Faculdade de Medicina 
de Santa Maria, no ano 1961. Falecido em 22/02/2015, 
aos 83 anos.

Dr. JAIME JUCHEN - nascido em 24/07/1950, natural de 

São Nicolau, RS. Formado pela Fundação Faculdade Católica 
de Medicina de Porto Alegre, no ano 1979. Falecido em 
30/11/2015, aos 65 anos.

Dra. JANE MARIA BOER - nascida em 02/02/1964, 
natural do Porto Alegre, RS. Formada pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, no ano 1988. Falecida em 
13/08/2015, aos 51 anos. 

Dr. JOAO ALBERTO ROSO - nascido em 05/07/1951, 
natural de Porto Alegre, RS. Formado pela Universidade 
Católica de Pelotas, no ano 1975. Falecido em 05/07/2015, 
aos 64 anos.

Dr. JOSE OTTONI OUTEIRAL - nascido em 19/03/1948, 
natural de Porto Alegre, RS. Formado pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, no ano 1971. Falecido em 
20/07/2013, aos 65 anos.

Dr. MARCELO CUNHA GOMES - nascido em 06/03/1971, 
natural de Santa Maria, RS. Formado pela Universidade 
Luterana do Brasil, no ano 2006. Falecido em 07/03/2015, 
aos 44 anos.

Dr. MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA CARDOZO - nascido 
em 13/05/1965, natural de Porto Alegre, RS. Formado pela 
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 
Alegre, no ano 1988. Falecido em 13/02/2016, aos 50 anos.

Dr. MILTON ENY FERNANDES DE CAMPOS - nascido 
em 13/07/1938, natural de Pelotas, RS. Formado pela 
Faculdade de Medicina de Porto Alegre, no ano 1964. 
Falecido em 02/11/2015, aos 77 anos.

Dr. PAULO CESAR GUIMARÃES DALE COUTINHO - nascido 
em 15/02/1951, natural do Rio de Janeiro, RJ. Formado pela 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, 
no ano 1979. Falecido em 25/09/2015, aos 64 anos. 

Dr. PAULO ROBERTO BARBOSA - nascido em 13/03/1951, 
natural de Marcelino Ramos, RS. Formado pela Universidade 
Federal de Santa Maria, no ano 1977. Falecido em 
18/02/2016, aos 58 anos.

Dr. ROBERTO LOPES GERVINI - nascido em 14/02/1942, 
natural de Pelotas, RS. Formado pela Universidade Católica de 
Pelotas, no ano 1968. Falecido em 31/12/2015, aos 73 anos.
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D E L E G A C I A S  D O  C R E M E R S

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. Luis Fernando Ilha de Souza (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 Alberto Benedetti (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. Ricardo Lannes Coirolo (55) 3232.6555 Rua Barão de São Gabriel, 735 | 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 Sem Sede | 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

Seções Ramal

Assessoria de Imprensa 155

Câmaras Técnicas 244

Codame (Publicidade médica) 240

Delegacias Seccionais 243

Diretoria 251

Fiscalização 241

Licitações 143

Ouvidoria 242

SAT – Secretaria de Assuntos Técnicos (Sindicâncias e processos) 167

SO – Secretaria Operacional (Documentos e registros) 151

Central de Atendimento Telefônico

Telefone: (51) 3219.7544 

Fax: (51) 3217.1968

E-mail: cremers@cremers.org.br

Horário de atendimento: das 9h15min às 18h30min

De segunda-feira a sexta-feira

Sede Porto Alegre

Av. Princesa Isabel, 921 – Bairro Santana

T E L E F O N E S  Ú T E I S
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A programação pelo Dia Mundial do Rim 
organizada pela Sociedade Gaúcha de Nefrologia 
com apoio da CT de Nefrologia do Cremers teve 
prosseguimento no domingo, dia 13, na Redenção. 

Médicos e outros profissionais da saúde fizeram 
uma série de procedimentos, como verificação 
de pressão arterial em crianças e adultos, cálculo 
do Índice de Massa Corporal, orientação sobre 
atividades físicas e também sobre medidas 
preventivas em relação à doença renal. 

Um grande número de adultos  
e crianças participou do evento.

Atividades na redenção

DIA MUNDIAL DO 

Mala Direta Postal
Básica
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