CHEGADA DE NOVOS TEMPOS: que 2012 seja marcado por grandes realizações na área de saúde.
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editorial

Enfrentando
a desigualdade

O

s médicos brasileiros passaram a ser apontados como
culpados pelo estrangulamento da
assistência oferecida pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). De repente, a abertura de novas escolas médicas e o aumento do número de
vagas nas já em funcionamento
ganharam defesa feroz de setores
da gestão. O processo de revalidação dos diplomas de Medicina
obtidos em outros países – por
brasileiros ou não – passou a ser
pintado com tons dramáticos e a
produzir mártires.
Mitos ou verdades? Afinal, o
que há por trás de cada uma dessas
afirmações que, vez por outra, saltam aos nossos olhos nas manchetes dos jornais ou aparecem furtivamente nos debates organizados
no Congresso Nacional? Com certeza, podemos afirmar que nada
existe de real nessas hipóteses,
pois os que realmente entendem
do funcionamento do setor saúde
sabem que nos movemos sobre
terreno nada favorável à simplificação dos fatos.
A pesquisa Demografia médica no Brasil chega em boa hora
para nos ajudar a responder a esses e outros questionamentos, pelo
menos em parte. Feito com rigor
e critério metodológico, o estudo
põe por terra esses argumentos e,
em seu lugar, planta a semente da

dúvida. Isso exigirá dos médicos,
dos gestores e da sociedade o necessário discernimento para entender, no diagnóstico apresentado,
pistas para o tratamento futuro a
ser prescrito.
A síntese das conclusões pode
ser resumida em uma única palavra que aflige a população: desigualdade. No exercício da medicina, esse termo traduz o peso
da balança que faz a diferença
entre a saúde e a doença, a vida
e a morte. E mais: se contrapõe
à promessa constitucional de tratar a todos como se fossem um,
garantindo-lhes os direitos previstos em lei.
Sem o enfrentamento da desigualdade, a sociedade assistirá a
permanência da má distribuição
dos médicos pelo território nacional, continuará a ver o setor
público da saúde encolhido diante
das demandas populacionais e testemunhará a manutenção da crise
que tem colocado em risco a sobrevivência do SUS.
Os médicos brasileiros não
podem ser tratados como bodes
expiatórios de gargalos que assolam, especialmente, as urgências
e emergências da rede pública.
Também podemos refutar com
veemência a matemática intuitiva
que prega o aumento de profissionais como o caminho mais fá-

Roberto Luiz d’Avila,
Presidente do Conselho Federal de Medicina.

“OS MÉDICOS BRASILEIROS NÃO PODEM
SER TRATADOS COMO
BODES EXPIATÓRIOS
DE GARGALOS QUE
ASSOLAM, ESPECIALMENTE, AS URGÊNCIAS
E EMERGÊNCIAS DA
REDE PÚBLICA.”
cil de levar atendimento às áreas
remotas. Muito menos podemos
aceitar a transformação da revalidação do diploma estrangeiro
de Medicina numa trincheira que
privilegie este ou aquele, sem
considerar o que realmente importa: a qualidade do atendimento
oferecido.
Bem-vindos ao mundo real, no
qual problemas e soluções exigem
raciocínio complexo, que considere distintas possibilidades. Agir de
outra forma é desrespeitar o cidadão, demonstrando mais apreço às
questões ideológicas ou partidárias que aos interesses coletivos.
Os mitos não podem determinar
políticas públicas. Cabe às verdades atestadas cientificamente e à
vivência de cada brasileiro apontar
o norte para onde seguir. Somente
assim teremos, hoje, o tão sonhado
país do futuro.
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C

omo é tradição desde 1927, a
revista Time americana escolhe todo final de ano a personalidade
que mais influenciou as nossas vidas,
para melhor ou pior. Charles Lindberg inaugurou a capa da publicação,
em reconhecimento à sua ousadia,
enquanto primeiro aviador a cumprir
o percurso de Nova York a Paris sem
escalas. Desde então, grandes líderes
mundiais e pacificadores alcançaram a deferência. Mas há passagens
pitorescas, como em 1966, quando
“os jovens” foram os escolhidos, ou
1982, com o computador, ou ainda
2010, quando Mark Zuckerberg, o
criador do Facebook, foi o eleito
"por conectar mais de meio bilhão de
pessoas e mapear as relações sociais
entre elas, e por alterar a forma como
todos nós vivemos nossas vidas".
Em 2011, os “manifestantes” foram o personagem. Anônimos, quase
sempre, apostaram até suas vidas na
reação contra o arbítrio, a tirania, a
opressão física e financeira, a violação
dos direitos, as desigualdades sociais,
a corrupção, a exploração do trabalho... Não por acaso, como prenunciado pela história, esta grita dos povos
nas mais diferentes regiões do mundo
teve entre os componentes alimentadores os jovens, os meios eletrônicos
e as redes sociais cada vez mais massificadas. Na análise da revista, os “protesters” redefiniram o poder do povo.
“Não desanimaram mesmo quando as
respostas vieram em forma de nuvem
de gás lacrimogêneo”, atestou o editor
da Time, Rick Stenghel.
Respeitadas as proporções e
responsabilidades, havemos de nos
sentir – médicos e instituições representativas – parte desta corren-

te de manifestantes. Tivemos em
2011 a maior sucessão de mobilizações de nossa história recente,
traduzidas por atos de alerta em
defesa da atenção à saúde da população e condições condignas de trabalho aos médicos, seja na assistência supletiva ou sob gestão pública.
Foram intervenções democráticas,
dentro dos limites constitucionais e
legais, que estimularam a união da
categoria médica e a aproximaram
mais da população, auferindo adesão e ganhos na causa que é relevante para toda a sociedade.
Sob análise global de resultados
práticos, do que anseiam nossos médicos e médicas e a própria população,
por certo há de prevalecer ainda uma
sensação de frustração. Exemplifiquese o desfecho da regulamentação da
Emenda Constitucional 29, depois de
mais de uma década de jogo de empurra-empurra. Com a oportunidade
de oferecer ao SUS – maior sistema de
saúde do mundo – o necessário suporte de financiamento, a União “lavou as
mãos”, esquivando-se de aplicar recursos adicionais e transferindo responsabilidades aos gestores estaduais e municipais e àqueles que estão na linha de
frente de prestação de serviços. Não se
perdeu apenas a chance de responder a
promessas eleitorais. Perdeu a chance
de, finalmente, oferecer aos cidadãos o
pleno direito de acesso à saúde preconizado na Constituição de 1988.
Mas temos de olhar para o futuro
e renovar nossas esperanças sob respaldo do que a própria história vem
escrevendo, seja com personagens
eleitos por uma revista ou com a perseverança com que nossos colegas
buscam cumprir seus ideais hipocrá-

ticos. Temos de acreditar, sim, que
há de se cumprir novos tempos, com
prevalência de justiça e liberdade, de
contenção de desigualdades, de discernimento político entre o que é interesse coletivo ou particular, de que
a saúde é o nosso bem maior. A nossa
marcha ganha ritmo e se encorpa. Porém, por mais que venhamos a agregar conquistas, elas não terão cumprido seus objetivos se desprovidas
dos preceitos éticos que dão suporte à
Medicina e se não tiver o aval e compromisso pleno dos que a exercem.
A expectativa otimista para o AnoNovo tem sustentação no trabalho empreendido ao longo de 2011, seja no
âmbito do Conselho Federal e dos Regionais de Medicina, da ação conjunta
das instituições médicas ou do esforço
de cada um dos colegas, enquanto investidos de funções representativas ou
no exercício da atividade médica. Lutamos em todas as frentes. Por ensino
de qualidade, pela remuneração digna
no SUS e saúde suplementar, pelo piso
salarial de referência, pelo fim da exploração do trabalho médico, por infraestrutura no sistema público, por plano
de carreira, por educação ética e médica continuada, por maior segurança à
prática médica. E lutamos contra tudo
que contraria a ética, a lei e os direitos
cidadãos. Há quase um século Lindberg foi à luta para realizar seu sonho.
Parabéns aos heróis de 2011. Parabéns
aos médicos por sua bravura e persistência. Parabéns aos conselheiros, delegados e colaboradores que propiciaram um ano de importantes avanços, o
que inclui a obtenção, pela nossa Instituição, do certificado de excelência no
controle financeiro e contábil conferido pelo CFM.
Dezembro 2011 | Jornal do CRMPR |

3

editorial

Os manifestantes

Cons. Carlos Roberto Goytacaz Rocha,
Presidente do CRM-PR

artigo

Muitos médicos,
pouca qualidade

Antonio Carlos Lopes, presidente da
Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

arece haver hoje em nosso
país uma política deliberada de desqualificação da Medicina e dos médicos. A despeito
de ainda ser centro de excelência e referência mundial em variadas especialidades, o Brasil
coloca seu sistema de saúde em
xeque dia a dia por equívocos
e/ou falta de visão de parte dos
gestores.
Atualmente, um grande vilão
da desconstrução de nossa Medicina é o aparelho formador.
A abertura de escolas médicas
não foi enfrentada com a devida seriedade e os resultados são
nefastos. Recente avaliação do
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo com
estudantes do sexto ano atestou
que quase 50% deles não sabe
interpretar radiografia ou fazer
diagnóstico após receber informações dos pacientes. Também
cerca de metade administraria
tratamento impreciso para infecção na garganta, meningite e
sífilis. Ainda não seria capaz de
identificar febre alta como fator
que eleva o risco de infecção
grave em bebê.
O baixo percentual de acertos
em campos essenciais da Medicina, como Saúde Pública (49%
de acertos), Obstetrícia (54,1%),
Clínica Médica (56,5%) e Pediatria (59,3%) é alarmante.
Aliás, os índices de reprovação
desde que a avaliação foi criada,
em 2007, mostram que muitos
novos médicos não estão prepa-

“FAZ TEMPO QUE ESCOLAS MÉDICAS SÃO
ABERTAS COM QUALIDADE ABSOLUTAMENTE CONTESTÁVEL. A
MAIORIA É AUTORIZADA A FUNCIONAR SEM
HOSPITAL-ESCOLA,
COM CORPO DOCENTE
DE CAPACITAÇÃO DISCUTÍVEL, FALHAS NA
GRADE PEDAGÓGICA,
ENTRE OUTROS
PROBLEMAS.”

P
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rados para exercer a profissão.
De certa forma, a responsabilidade não é só deles, que
pagam mensalidades caríssimas
convictos de que receberão conhecimento suficiente para bem
servir ao próximo. É fruto da
mercantilização do ensino. Faz
tempo que escolas médicas são
abertas com qualidade absolutamente contestável. A maioria é
autorizada a funcionar sem hospital-escola, com corpo docente
de capacitação discutível, falhas
na grade pedagógica, entre outros problemas.
Dessas faculdades mambembes saem, todos os anos,
profissionais de formação falha. Não dá para fechar os
olhos: isso é um risco à saúde e
à vida dos cidadãos.
Para agravar a situação, o
perigo não mora só aqui. Também vem de fora. Nos últimos
dias, por exemplo, foi noticiado amplamente que o governo
federal adotará nova estratégia
para facilitar a revalidação de
diploma de médicos brasileiros formados na Escola Latino-Americana de Medicina
(ELAM) de Cuba. Com recursos de nossos impostos, eles terão estágio em hospitais públicos, recebendo bolsa, enquanto
fazem cursinho de reforço para
se preparar para uma prova de
revalidação de diploma.
Ressalto que a validação
desses diplomas de médicos estrangeiros, e principalmente de

brasileiros formados em outros
países, é um processo democrático e republicano. Contudo, são
necessárias regras rígidas para
não expor os cidadãos à incompetência profissional oriunda de
modelos de formação inadequados ou insuficientes.
Tenta-se, na atual conjuntura, mais um arremedo para esconder a incompetência em se
conceber políticas consistentes
para garantir a universalidade e
integralidade do Sistema Único
de Saúde (SUS). Busca-se mão
de obra barata, para atender em
regiões de fronteira, de difícil
acesso. Enfim, parece que se
planeja oferecer Medicina de segunda categoria para os carentes
e desassistidos. Não podemos
compactuar de forma alguma
com isso.

urgências
O debate envolveu representantes de todas áreas afins à assistência.

Fórum fixa propostas para
urgências e emergências

O

Fórum Ético sobre Urgência e Emergência Médica
foi realizado em 25 de novembro
na sede do Conselho Regional de
Medicina do Paraná, em Curitiba,
com mais de 100 participantes.
Após amplo debate sobre as dificuldades do sistema pré-hospitalar e hospitalar, tendo como foco
principal a polêmica da chamada “vaga zero”, os profissionais
médicos, diretores de unidades
hospitalares, gestores e representantes do Ministério Público
apontaram estratégias de ação
para melhorar o atendimento nesta área, o que envolve experiências positivas desenvolvidas em
outras regiões.
Ao término das atividades e
com base nos questionamentos
levantados durante as discussões,
o CRM-PR apresentou um documento com propostas que têm
como objetivo melhorar o funcionamento das urgências e emergências, além de criar regras para
a atuação dos médicos e definir o
conceito de vaga zero. “Estas propostas servirão como pauta de tra-

balho conjunto entre as Secretarias
Estadual e Municipal de Saúde de
Curitiba e o Conselho de Medicina”, indica o presidente Carlos
Roberto Goytacaz Rocha. Ele ressalta a intenção de se organizar um
novo fórum nos próximos seis meses, “quando poderemos analisar
se as proposições do documento
foram colocadas em prática e reavaliar a situação”.
Para o presidente do CRM,
a escolha do tema “Vaga Zero”
como ponto central de debates no
Fórum Ético foi acertada: “Avalio como muito positivo o evento,
pois pudemos apresentar e ouvir
os problemas e buscar estratégias
para minimizar as dificuldades enfrentadas tanto pelos profissionais
de saúde quando pelos diretores de
unidades hospitalares e pela sociedade em geral, usuária dos serviços”.

ELABORAÇÃO
DE PROPOSTAS
O fórum terminou com a elaboração de uma lista de propostas, apresentadas pelo presiden-

te do Conselho de Medicina do
Paraná, Carlos Roberto Goytacaz Rocha, e pelo coordenador
da Câmara Técnica de Urgência
e Emergência, Gustavo Justo
Schulz. Os principais pontos são:
necessidade de investimentos,
melhoria no controle do fluxo
evitando que casos não urgentes impactem nos atendimentos,
melhores salários, férias de 60
dias por ano para os profissionais
que atuam nessa área, mais treinamentos, criação de uma nova
especialidade e consequente residência em urgência e emergência
e melhor definição da vaga zero,
para que possa ser aplicada de
acordo com as normas, entre outros. “Nós temos hoje um sistema
cujos gestores tiveram muita coragem de implantar; é um sistema
modelo para o mundo. Cabe a nós
complementá-lo e melhorá-lo”,
encerrou o presidente que, juntamente com o vice, conselheiro
Alexandre Gustavo Bley, entregou o documento ao secretário
estadual Michele Caputo Neto,
em 19 dezembro.
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Dificuldades no atendimento

N

a primeira etapa de debates,
na manhã de 25, mais de 75
médicos reguladores, emergencistas e socorristas reuniram-se com
os profissionais que atuam nas
Regionais de Saúde e gestores públicos ligados ao atendimento de
Urgência e Emergência, dirigentes de entidades médicas e diretores de instituições hospitalares
do Paraná. Os principais pontos
levantados estiveram relacionados
aos dilemas éticos da profissão e
à ampliação de recursos e investimentos em saúde.
O ato de abertura contou com a
presença do Diretor de Políticas de
Urgência e Emergência da SESA,
Vinícius Augusto Filipak, e da
secretária municipal da Saúde de
Curitiba, Eliane Regina da Veiga
Chomatas. O presidente do CRM,
Carlos Roberto Goytacaz Rocha,
destacou a oportunidade única de
reunir gestores e profissionais que

fazem atendimento prévio e hospitalar, expondo suas dúvidas e
dilemas éticos. “Compreender as
dificuldades enfrentadas antes de
planejar melhorias na assistência
e nas condições de tratamento dos
pacientes foi essencial”, afirmou.
Ainda pela manhã, representantes do Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em
Emergência (SIATE), Serviço de
Atendimento Médico de Urgência
(SAMU) e da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias do Paraná e Santa Catarina
(ABCR) apresentaram dados sobre os problemas no atendimento
e sistema pré-hospitalar. Foi destacado que o aumento de ocorrências, aliado à sobrecarga na estrutura de serviços, gera a crise no
sistema de atendimento à urgência
em saúde e que os fatores que causam esses problemas são falta de
investimento em saúde pública,

déficit de médicos e socorristas e
demanda reprimida, especialmente na Região Metropolitana e regiões do interior do Estado onde
há poucos hospitais de referência.
Ainda foi explicitada a dificuldade
na regulação do encaminhamento
de pacientes, falta de uma central
unificada de serviços, atraso no
deslocamento de pacientes e lotação da rede hospitalar.
Encerrando a primeira parte
do fórum, diretores técnicos fizeram uma breve explanação sobre
a realidade enfrentada nas principais unidades hospitalares do Estado, ressaltando a defasagem de
equipamentos, falta de leitos com
estrutura de alta complexidade,
déficit de especialistas e escassez
de investimentos em atenção primária. Além disso, destacaram a
remuneração e a formação médica
como pontos que merecem atenção das autoridades.

Defesa dos usuários

O

Ministério Público do Paraná
defende a visão do usuário.
“A vaga zero deveria ser usada de
acordo com o princípio da dignidade
humana”, afirmou a promotora de
Justiça Fernanda Nagl Garcez. “Viola menos o princípio a pessoa morrer dentro do hospital, seja em uma
maca ou sentado em uma cadeira, do
que em uma ambulância, rodando à
procura de atendimento”, completou
a representante do MP, que ainda
criticou o fato de a responsabilidade recair sobre o regulador devido
à falta de corpo de médicos auditores. “Que poder de vida e morte é
dado ao regulador? Não há critério
6
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para a regulação, todos têm direito à
vida”, insiste. Na visão do MP, diz,
o problema da vaga zero sempre vai
existir, mas poderia ser melhor controlado pelo gestor, com mais organização. “A vaga zero é um problema de gestão. Torna-se um problema
do médico, quando deveria ser do
SUS”, encerrou a promotora.
Conselheiros, delegados e integrantes das comissões e câmaras
técnicas do CRM também participaram dos debates, juntamente com
o diretor técnico da Secretaria de
Saúde de Curitiba, Matheos Chomatas, e o assessor técnico do Conasems, Silvio Fernandes da Silva.

Em seguida, os médicos presentes
levantaram questões relevantes à
atuação do profissional de urgência
e emergência e também aos critérios da vaga zero. Entre eles, relembraram o fato de que urgência e
emergência não são apenas traumas
e que a criação de uma resolução
não irá necessariamente resolver o
problema, pois alguns itens são inviáveis de serem colocados em prática. Dúvidas sobre a forma de agir
e dilemas éticos e jurídicos também
foram expostos, como para onde
encaminhar paciente de vaga zero
que tenha sido estabilizado e não
seja possível mantê-lo no hospital.

urgências

Exposições de pontos de vista

A

pós entenderem as particularidades e o contexto dos
problemas enfrentados pelos profissionais que atuam nesta área, os
participantes do Fórum puderam
buscar soluções para o enfrentamento da crise. A segunda parte do
encontro foi marcada pela exposição dos pontos de vista das Secretarias de Saúde, Ministério Público e entidades de classe, seguida
da elaboração conjunta de propostas para melhor definir o conceito
de vaga zero e suas aplicações.
Para o coordenador da Câmara
Técnica de Urgência e Emergência
do Conselho de Medicina do Rio
Grande do Sul, Luiz Alexandre
Alegreti Borges, a crise se dá em
função do aumento da demanda
nos serviços de urgência e emergência, da maior expectativa de
vida da população, da redução de
leitos, dos conflitos entre médicos,

da falta de supervisão e, principalmente, da banalização do conceito
de vaga zero. O representante do
Cremers citou a importância da
criação do SAMU, em 1996, mas
criticou os serviços de continuidade do atendimento. “Fez-se um
bom planejamento pré-hospitalar,
mas os problemas começam a partir do momento em que o paciente chega ao hospital trazido pelo
SAMU”, afirmou. Ele explicou
ainda a criação de resoluções pelo
Cremers com o objetivo de definir
o que é a vaga zero, protegendo o
médico da emergência, impondo
limite de atendimento e também
tornando obrigatória a presença de
regulador ou chefe de fluxo.
O representante da Secretaria
Estadual de Saúde do Paraná, Vinícius Augusto Filipak, defendeu
medidas agressivas e criticou a banalização da vaga zero: “Ela não

pode ser banalizada e nem intempestiva. Se houver risco de vida do
paciente, deve ser utilizada como
uma medida temporária, de proteção momentânea do paciente”.
O representante da SESA elencou
as razões pelas quais acredita que
a crise do sistema de urgência e
emergência se agravou, citando a
distribuição irregular de serviços,
desequilíbrio da demanda e oferta, baixa qualificação dos profissionais, ausência de priorização
dos casos urgentes, remuneração
inadequada e ineficácia da regulação. De acordo com ele, há 22.492
leitos no Estado e a maior parte é
clínica, não estando apto a atender
casos mais complexos. Além disso, diz, apenas 10% dos hospitais
têm mais de 100 leitos, o mínimo
recomendado. “No Paraná, nós
tratamos sequelas e não emergências”, conclui.

Propostas apresentadas ao gestor estadual
Representantes do Conselho de
Medicina do Paraná, especialistas, autoridades estaduais, gestores públicos, diretores de hospitais
e representantes do Ministério Público elaboraram um documento

com propostas apontadas durante
o debate realizado no dia 25 de
novembro, em Curitiba. O documento foi entregue aos gestores,
incluindo o secretário estadual da
Saúde, Michele Caputo Neto, em

reunião com o presidente e vice do
CRM, no dia 19 de dezembro, na
sede da SESA. Confira na página
seguinte um resumo dos 20 itens,
que agora merecerão estudo mais
detalhado.
Dezembro 2011 | Jornal do CRMPR |
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PROPOSTAS-BASE NO ATENDIMENTO
» Reordenamento do financiamento para os hospitais que atendem urgência e emergência conforme níveis pré-estabelecidos.
Somem-se assistência, capacitação,
aprimoramento/educação continuada, atualização, planos privados de saúde que se utilizam da
emergência SUS, Fideps, política
nacional do Ministério da Saúde
e captação de recursos do ISS dos
pedágios, do imposto de compra
de motos e veículos automotores
e sobre bebidas alcoólicas.
» Investimentos específicos em
equipamentos para a urgência.
» Treinamento de pessoal: médicos/residências e especializações/oferta de formação em
áreas prioritárias; apoio a criação
da urgência/emergência como
especialidade médica; residência
multiprofissional em emergência;
treinamento para enfermeiros,
fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, assistentes
sociais; intercâmbios; campo de
estágio para acadêmicos; gestação de alto risco/residências médicas envolvendo novos hospitais; cursos subsidiados; e criação
de um núcleo estadual funcional.
» Ampliação da área física – PS/
PA e maternidades.
» Contratualização dos hospitais
que atendam urgência e emergência no Paraná, com remuneração
por metas e não por produção, e
política de fixação dos profissionais em locais prioritários.
» Incentivo para residências em
áreas prioritárias no Estado; criação de plano de carreira para
o médico do SUS que atue na
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emergência, redução do tempo de
aposentadoria do médico emergencista; e 60 dias de férias por ano.
» Realizar investimentos na rede de
atenção primária, com objetivo de
controlar doenças crônicas e diminuir os quadros agudos, pois estes
são atendidos nos serviços de pronto
atendimento, superlotando o sistema.
» Proporcionar que pacientes
que forem considerados “azul ou
verde”, dentro do Protocolo de
Manchester, também possam ser
encaminhados para rede básica
para atendimento médico.
» Valorização do docente, com remuneração para os preceptores
como norma e plano de carreiras/
cargos e salários; estímulo à produção científica – remuneração diferenciada com uma publicação anual
em revista de grande impacto ou
10 trabalhos em revistas nacionais.
» Articulação teoria X prática: nomear grupos de trabalho em hospitais do Estado considerados de
excelência para desenvolvimento
de cursos continuados; desenvolver
competências para cuidado integral; educaçãoda população com
participação dos hospitais; e programa continuado de qualificação
dos preceptores.
» Criar guidelines estaduais, com cooperação dos hospitais de referência
no atendimentos às urgências.
» Definir papéis na rede de urgência: vocação clínica; vocação cirúrgica; necessidade de referenciamento; central única de regulação
(SIATE/SAMU/Rodovias), central
de leitos só para crônicos; e intensificar o controle social.
» Criar e pagar a figura do geren-

te de fluxo nos prontos-socorros
do PR: não está envolvido com
assistência; coordena leitos disponíveis em PS; contrarreferência; e encaminhamentos.
» Exigir dos hospitais o gerenciamento de leitos: definir leitos de agudos e definir percentuais de ocupação e retenção;
alertas de superlotação para
SIATE/SAMU; processo de
pré-alta (plano); sala de alta nos
hospitais;exigir resumo de alta
para atenção primária; integrar
sistema informatizado hospital
X UBS; limitar tempo permanência na urgência (24h); e criar
comissão estadual para investigar
mortes na urgência – Comitê de
Mortalidade, com participação
do CRM e MP.
» Definir e normatizar a “vaga
zero”: iminente risco de morte;
risco de perda de função; responsabilidade do gestor continuar
após encaminhamento; e auditorias bimestrais nos casos de
utilização desta via, envolvendo
CRM, MP e gestor.
» Aumentar número de médicos
nos PS e Unidades 24h.
» Implantar TAC (Termo de
Ajuste de Conduta) com hospitais privados em casos de urgência e emergência, quando a rede
hospitalar pública contratada não
tiver disponibilidade de vagas.
» Fortalecimento do Comitê
Gestor da urgência e emergência.
» Efetivação da auditoria médica,
na gestão de leitos de UTI.
» CRM com câmara técnica efetiva.
» Novo fórum em no máximo
seis meses.

residência

Crianças desaparecidas:
campanha envolve médicos

O

Conselho Federal de Medicina e os 27 conselhos regionais de Medicina iniciaram, em
dezembro, uma campanha permanente para engajamento dos 370
mil médicos do país na luta em
busca de crianças desaparecidas. A
partir da iniciativa da Comissão de
Assuntos Sociais do CFM, a campanha chama a atenção da sociedade e dos médicos para o grande
problema do sumiço de menores.
No Paraná, cerca de 1.500 desaparecimentos foram registrados nos últimos 15 anos. De acordo com o Serviço
de Investigação de Crianças Desaparecidas do Paraná (Sicride), os desaparecimentos mais recorrentes são frutos de
problemas domésticos. Castigos excessivos e exagerados, repressão, controle
excessivo e desleixo dos pais são motivos comuns que geram fugas.
“Com esta campanha vamos

alertar a comunidade médica e
os profissionais de saúde, principalmente aqueles que lidam diretamente com crianças, para observar se o paciente não é vítima
de maus-tratos. Precisamos nos
atentar para esse tipo de problema
que é comum. Esse cuidado pode
prevenir muitos desaparecimentos
gerados por causas domésticas”,
afirma o presidente do CRM-PR,
Carlos Roberto Goytacaz Rocha.
Um dos objetivos da ação
é divulgar a Lei Federal nº
11.259/2005, que prevê a busca
imediata pela criança a partir da
ocorrência policial. “Existe um
mito de que é necessário aguardar
24 horas para fazer a denúncia.
Este tempo é crucial para encontrar uma criança desaparecida”,
alertou 1º vice-presidente do
CFM, Carlos Vital Corrêa Lima.

Paraná é exemplo

O

Sicride é a única delegacia especializada em desaparecimento de
crianças no País. Outros estados possuem
trabalhos semelhantes, porém não são
exclusivos para este tipo de investigação. Com o trabalho do Sicride, 99% das
ocorrências no Estado são solucionadas.
Criado em 1995, conta com equi-

pe de policiais especializados para trabalhar somente nesses casos. Desde a
montagem do BO, os profissionais já
sabem como começar a procurar, sendo
que a maioria das denúncias é resolvida
em até 48 horas. Em caso de desaparecimento, basta procurar o Sicride que a
investigação inicia imediatamente.

CAMPANHA
Além de cartazes, o Conselho
lançará um site que trará informações para pais e médicos sobre a questão. As informações
também serão encaminhadas
por meios eletrônicos aos 370
mil médicos do país. Ainda, o
CFM disponibilizará no site
da entidade (www.portalmedico.org.br) um banner da
campanha, que também dará
acesso ao Cadastro Nacional
de Pessoas Desaparecidas. O
objetivo da iniciativa é ampliar um esforço coletivo e
de âmbito nacional, para a
busca e localização de crianças, adolescentes e adultos.
O Cadastro Nacional do
Ministério da Justiça já inscreveu um total de 1.200 pessoas,
destas 644 já foram encontradas e 570 continuam desaparecidas. As denúncias podem ser
feitas por meio do Disque 100,
que funciona diariamente das
8h às 22h, inclusive aos finais
de semana e feriados. As denúncias são mantidas anônimas.

O que o médico pode fazer?

O

bserve semelhanças com os
pais, sinais de agressão, o
comportamento da criança com a
família. Confira os documentos do
menor e dos responsáveis. Procure
conhecer os antecedentes da criança. Desconfie se o acompanhante

fornecer informações desencontradas, contraditórias ou não souber
as perguntas básicas. Analise as
atitudes da criança. Veja como ela
se comporta com o acompanhante,
se demonstra medo, choro ou aparência assustada.

Também fique atento aos retratos do Cadastro Nacional de
Pessoas Desaparecidas (www.desaparecidos.mj.gov.br), pois essas
pessoas podem passar por unidades de saúde precisando de tratamento médico.
Dezembro 2011 | Jornal do CRMPR |
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urgências

Programa preliminar inclui curso de urgências e emergências em oito módulos.

Ações de educação médica para 2012

C

onselheiros e representantes
de Sociedades de Especialidades do Paraná reuniram-se em 30
de novembro, na sede do CRM-PR,
para definir o cronograma de atividades do Projeto de Educação Médica Continuada (PEMC) de 2012.
Na oportunidade, foram apresentadas propostas para elaboração do
conteúdo programático dos seminários técnico-científicos e das palestras com temas específicos que serão ministrados por especialistas de
renome nacional. “Queremos promover atividades em parceria com
as especialidades para alcançar um
número ainda maior de médicos em
todo o Estado e promover a troca de
experiência entre os especialistas,
disseminando amplamente a atualização médica”, destaca o conselheiro Marco Antonio Bessa.
Ficou definido o calendário preliminar para o Curso de Urgências e
Emergências, que será realizado em
oito módulos direcionados às áreas
de clínica médica, clínica cirúrgica,
gineco-obstetrícia, pediatria, ortopedia, oftalmologia, psiquiatria e otorrinolaringologia. Projeta-se que os
módulos sejam iniciados já em março e que ocorram sempre no terceiro
final de semana de cada mês, com
atividades na noite de sexta-feira e
manhã de sábado.
10
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De acordo com Marco Bessa, a
intenção é envolver os membros das
Câmaras Técnicas e Comissões do
CRM-PR na realização desses eventos para que seja possível incluir
conteúdos éticos em meio às atividades de atualização do conhecimento
científico. “Assim, pretendemos
realizar discussões de casos clínicos
através de julgamentos simulados”,
completa o conselheiro, ressaltando
que a programação definitiva deverá
ser divulgada em breve, do mesmo
modo de como será a implementação da proposta de acompanhamento online e do acesso aos arquivos
das aulas já realizadas.
O presidente do CRM-PR, Carlos Roberto Goytacaz Rocha, reforça que os módulos serão realizados
presencialmente em Curitiba, mas
que estão em curso os preparativos
para efetivar a transmissão via internet. “Queremos interagir com os médicos dentro da sua própria casa ou
ambiente de trabalho, fornecendo as
ferramentas básicas para orientação
ética e também científica. Sabemos
das dificuldades do profissional que
está no interior e que, empenhado
em suas atribuições, não pode acorrer aos centros maiores em busca de
atualização. Queremos oferecer essa
possibilidade e, para isso, contamos
com a efetiva participação das So-

ciedades de Especialidades e dos
avanços tecnológicos no campo da
comunicação”.
Para a diretora científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia – Paraná, Débora Lopes, promover educação continuada
em conjunto com o CRM é uma
excelente iniciativa. “Vamos tentar
associar ao máximo a nossa programação com a do Conselho”, disse.
O coneceito foi reforçado pela presidente da Sociedade Paranaense de
Infectologia, Rosana Camargo, que
acredita ser esta uma excelente alternativa à classe médica. “A troca de
experiência entre as especialidades
é muito importante e se torna uma
oportunidade para o médico reciclar
seus conhecimentos”, completa.
Entre as atividades do PEMC, está
prevista, ainda, a realização de seminários sobre especialidades médicas
com intuito de apresentar estudos
científicos e promover debates éticos.
Também serão realizados eventos em
Delegacias Regionais do Conselho,
visando levar aperfeiçoamento profissional aos médicos que atuam no
interior do Estado, sendo um exemplo
as jornadas sobre Bioética Clínica. O
público-alvo são médicos generalistas interessados na área de urgência e
emergência e demais especialistas que
atuam no Estado.

geral

CURSOS ONLINE
As atividades éticas e científicas realizadas em conjunto
pelo Conselho e Sociedades
de Especialidades, no
decorrer de 2012, terão
transmissão online para os
médicos que se habilitarem e também terão seus
arquivos armazenados no
Portal. Em fevereiro devem
ser divulgados cronogramas
dos cursos e meios disponíveis. Mais informações:
eventos@crmpr.org.br

PARTICIPANTES
DA REUNIÃO
Da reunião no CRM
participaram o presidente
Carlos Roberto Goytacaz
Rocha, o vice-presidente,
Alexandre Gustavo Bley,
o secretário-geral Hélcio
Bertolozzi Soares, a tesoureira Roseni Teresinha
Florencio e o 2.º secretário, Marco Antonio Bessa.
Entre os especialistas, marcaram presença a diretora
da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia
Débora Lopes, a presidente
da Sociedade Paranaense
de Infectologia, Rosana
Camargo, o presidente da
Sociedade Paranaense de
Psiquiatria, André Rotta
Burkiewicz, e a presidente
e a coordenadora da diretoria de eventos científicos
da Sociedade Paranaense
de Pediatria, Rosane
Cristina Viana e Darci
Vieira da Silva Bonetto.

Ensino em debate

O

II Fórum Nacional de Ensino Médico foi realizado pelo CFM, em
Brasília, nos dias 1.º e 2 de dezembro. Entre os temas analisados
estiveram as implicações éticas da prática docente, a educação médica
continuada, oportunidades de trabalho, necessidade de médicos e especialistas médicos no Brasil, internato e avaliação de egressos de escolas
médicas nacionais e estrangeiras. Durante o evento ocorreu o lançamento da pesquisa Demografia Médica no Brasil, um censo da quantidade e
da distribuição espacial de médicos pelo território nacional.

Regras de publicidade

A

s Comissões de Divulgação de Assuntos Médicos (Codames)
dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina reuniram-se em
Brasília, no dia 30 de novembro, para discutir as novas regras de publicidade médica (Resolução CFM nº 1.974/11) aprovadas pelo plenário
em julho deste ano. Os participantes do fórum esclareceram dúvidas, conheceram a estratégia de divulgação formulada pelo CFM e discutiram a
aplicação da resolução, que entra em vigor em 15 de fevereiro de 2012.
“É um momento de adaptação, de assimilação das regras. Os profissionais da Medicina e a sociedade ficarão mais protegidos com a entrada
da norma em vigor", avalia o conselheiro Emmanuel Fortes, relator da
resolução e 3º vice-presidente do CFM. O Paraná esteve representado
pela conselheira Paola Andrea Pedruzzi, da Codame. A resolução está
disponível nos Portais do CFM (www.portalmedico.org.br/resolucoes/
CFM/2011/1974_2011.htm.) e CRM-PR.
Dezembro 2011 | Jornal do CRMPR |
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ensino

Percentual dedutível pode ajudar crianças e adolescentes em situação de risco.

Parte do Imposto de Renda pode ser
doada a entidades beneficentes

N

a hora de fazer a declaração do Imposto de Renda
(IR), tanto de pessoa física quanto
jurídica, é possível destinar uma
parte do tributo para doações a entidades beneficentes. Em Curitiba,
por exemplo, há várias instituições
cadastradas. Dessa forma, ao invés
de direcionar todo o dinheiro devido diretamente para os cofres federais, o contribuinte pode investir parte deste valor no futuro de
crianças e adolescentes carentes.
Empresas podem destinar 1%
do valor do tributo devido (se for
declarante pelo lucro real). Para
pessoas físicas o limite é de 6%.
Para doar, uma das opções pode
ser o Fundo Municipal da Criança
e do Adolescente, da Prefeitura de
Curitiba. Para isto, basta acessar o
site do programa “Criança quer futuro. Não quer esmola” e preencher
o formulário. Um boleto para pagamento é gerado e o recibo, para ser
utilizado na dedução, será emitido
e enviado ao endereço do doador.
A doação deve ser feita até o
dia 29 de dezembro para ser deduzida na declaração de 2012, referente ao exercício 2011. Durante
o preenchimento do formulário é
possível escolher a entidade e o
projeto que receberá a doação. Na
sequência, aparecerá o valor total
do projeto e o valor já arrecadado. Todos os projetos cadastrados
são analisados e certificados pelo
Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Curitiba, com
base em uma legislação específica.
12
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Os médicos Júlio Raphael Gomel, Jupiter Villoz Silveira e Antonio Baldin Junior são alguns dos
muitos exemplos de engajamento em causas sociais, conciliando
ações solidárias com o exercício do
direito-cidadão de zelar pela destinação de – pelo menos – parte dos
recursos direcionados aos cofres
públicos como resultado de seu trabalho. Urologista, Dr. Júlio participa há pelo menos 22 anos do Lar O
Bom Caminho, de Curitiba, que assiste crianças órfãs. Dr. Jupiter, endocrinologista, fundou há quase 30
anos, em Londrina, a Casa do Caminho, destinado a assistir crianças
carentes. Em reconhecimento ao
trabalho de ambos, o Conselho de
Medicina lhes outorgou a “Medalha de Lucas – Tributo ao Mérito
Médico”, comenda inspirada no
patrono do médico e que alcança
profissionais comprometidos com
causas sociais e humanitárias.
Há dois anos o coloproctologista Antonio Baldin Junior contribui
mensalmente com o Lar Escola
Dr. Leocádio José Correia, institui
ção beneficente que atende 160
crianças carentes de quatro meses
a seis anos, de diversos bairros de
Curitiba e Colombo. “O lar é mantido com contribuições voluntárias,
financeiras e de trabalho, e agora
está com o projeto de triplicar a capacidade de atendimento. Fazer a
doação é uma ação inteligente, ao
invés de deixar o dinheiro todo em
Brasília, invista uma parte em ação
social. A porcentagem que é dedu-

zida do IR pode parecer pequena,
mas de pouco em pouco fazemos
um grande montante de doações
que será investido em uma obra
que trará benefício para a sociedade
como um todo”, explica. O médico
ressalta que as doações podem ser
feitas de qualquer local do Estado
ou do Brasil. “O local onde o profissional reside ou a empresa está
instalada não interfere no destino da
doação”. Antes de contribuir, a dica
é pesquisar sobre as instituições da
região. É um gesto de solidariedade
que “não custa nada”, diz.

MUITAS BENEFICIÁRIAS
O site “Criança quer futuro”
oferece material sobre legislação,
procedimentos para elaboração de
projetos participantes e também
links com formulário de doação,
relação das entidades beneficiadas
e seus projetos, formulário de doação e indicação de como colaborar, além de uma convocação “para
pensar”. São muitas instituições
participantes, dentre elas a Assoc.
Alírio Pfiffer/HC, Assoc. de Apoio
à Criança com Neoplasia, Hospital
Erasto Gaetner/Liga de Combate
ao Câncer, Nossa Sra. das Graças/
Maternidade Mater Dei, Pequeno
Príncipe/Assoc. Hosp. de Prot. Inf.
Dr.Raul Carneiro, Instituto PróCidadania de Curitiba, Lar O Bom
Caminho, Pequeno Cotolengo do
Paraná/Dom Orione, Associação
Feminina de Proteção à Maternidade e à Infância de Curitiba e Associação Serpiá.

O

Lar Escola Dr.
Leocádio José
Correia, fundado há 46
anos, iniciou um projeto ousado: triplicar a capacidade de atendimento e ampliar a faixa etária. Atualmente, as
160 crianças atendidas pela instituição recebem toda a atenção
pedagógica necessária para seu pleno desenvolvimento, de acordo com sua faixa etária, e quatro refeições diárias. São crianças
de famílias de baixa renda que, na sua maioria, sobrevivem com
no máximo dois salários mínimos, sendo que alguns pais encontram-se desempregados.
Uma equipe de renomados profissionais da área da arquitetura
e engenharia somou-se à entidade elaborando os projetos voluntariamente para que o Lar alcance seu objetivo e atenda ainda mais
crianças. O terreno onde está sendo construído o novo Lar-Escola,
no bairro Santa Cândida, foi adquirido com muito esforço através
de campanhas e doações. A construção já começou. Serão cerca
de 2.300 metros quadrados para atender dignamente as crianças.
A entidade também pretende utilizar este espaço para atender as
famílias oferecendo cursos, palestras e lazer nos fins de semana.
Até agora somente um terço do valor necessário para as obras foi
arrecadado. A entidade também está recebendo doações através da
dedução do Imposto de Renda. Quem quiser contribuir dessa forma
para a construção do Lar-Escola pode preencher o formulário no
site e escolher a entidade para destinar a doação. Materiais de construção também podem ser doados. Na atual fase da obra, o Lar está
recebendo tijolos, areia e cimento. Na segunda fase será necessário
material de acabamento. Para outras informações sobre a entidade é
só acessar o site do projeto, ou pedir informações por email (novolarescola@hotmail.com) ou pelo telefone (41) 3357-0002.
COMO TUDO COMEÇOU
Desde 1963, o Lar Escola Dr. Leocádio José Correia vem prestando expressivo serviço à comunidade curitibana. Em 1972 iniciou o atendimento a crianças carentes e em 1979 mudou sua sede
para a Rua José Antonio Leprevost, no bairro de Santa Cândida,
onde já chegou a atender 450 crianças. Em 1999 a entidade recebeu o prêmio Bem Eficiente, premiação concedida anualmente
às 50 entidades beneficentes mais bem administradas do país. O
patrono da entidade, o médico Leocádio José Correia, nasceu em
1848, em Paranaguá. Dedicou-se à Medicina como um verdadeiro
sacerdócio e clinicou nos municípios litorâneos, Campos Gerais
e Curitiba. Foi defensor da causa abolicionista, escritor e poeta.
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Lar-escola
em obras

FIXADOS VALORES DAS
ANUIDADES PARA 2012
A Resolução do CFM n.º 1.979/2011
fixa os valores de taxas, serviços e anuidades de pessoa física e jurídica para o
exercício de 2012. A normativa revoga
as resoluções anteriores e estabelece
novidades, como o reajuste abaixo da
inflação (2,88%), a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, o prazo
até 31 de janeiro para empresas (com
médicos sócios) fazerem requerimento de desconto de 50% na anuidade.
De acordo com resolução, o valor
integral da anuidade de pessoa física
será de R$ 500,00 com vencimento
até 31 de março de 2012. Os médicos
que efetuarem o pagamento até 31
de janeiro terão desconto de 5% (R$
475,00) e o desconto será de 3% (R$
485,00) para pagamentos efetuados
até 29 de fevereiro. A partir de 31 de
março, contudo, haverá acréscimo de
multa de 2% e de juros de 1% ao mês.
Ficam isentos os médicos que até o
exercício de 2012 completaram ou
venham a completar 70 anos, sem
prejuízo da cobrança de anuidades de
exercícios anteriores, e os profissionais
que são portadores de doenças especificadas no inciso XIV do artigo 6.º da
Lei n.º 7.713/1988, com redação dada
pela Lei n.º 11.052/2004. Para obtenção do benefício, o interessado deverá
encaminhar solicitação à tesouraria do
CRM-PR acompanhada de relatório do
médico assistente, indicando a patologia e a incapacidade laboral definitiva.
Para solicitar qualquer serviço ou
documento, o médico deverá estar em situação de adimplência.
Para Pessoas Jurídicas, serão sete faixas de capital social, com as anuidades
entre R$ 500 a 4.000. Confira a íntegra
da resolução no Portal do Conselho.
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“E aí doutor, como está a saúde de suas finanças?”

Capacitação financeira para médicos

Palestra do consultor Michael Corrêa.

O

Conselho Regional de Medicina do Paraná realizou
em sua sede em Curitiba, no dia
24 de novembro, o segundo módulo de capacitação financeira, que
reuniu 75 médicos de várias especialidades e de diferentes períodos
de graduação, inclusive recémformados. O tema apresentado foi
“E aí, Doutor, como está a saúde
das suas finanças?”, sendo palestrante Michael Dias Côrrea, mestre em contabilidade e empresário
na área de consultoria financeira
empresarial.
Os participantes puderam esclarecer dúvidas sobre questões
relacionadas aos riscos e vantagens de constituírem empresa
para gerenciar suas contas, além
de ampliar o conhecimento sobre
as diversas as formas de aplicação financeira e de investimentos. O evento faz parte do Projeto de Educação Ética Continuada
do CRM-PR, que no início de
2012 propõe a realização de
mais dois módulos, um voltado a
esclarecer os profissionais sobre
os cuidados relativos à preparação da declaração do Imposto de
Renda, em especial com o ad-
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Presidente do CRM-PR coordenou etapa.

vento da DMED (Declaração de
Serviços Médicos e de Saúde), e
outro com foco nas cooperativas
de crédito.
AVALIAÇÃO
“O momento econômico do
País e do mundo pede cautela
na hora de cuidar das finanças”,
analisa a tesoureira do Conselho,
afirma Roseni Teresinha Florencio, da coordenação do evento. Ao
falar sobre a proposta de ampliar
o acesso a informações de cunho
financeiro, justifica que “nosso
objetivo é contribuir para que o
médico tenha noção desses assuntos, promovendo atividades com
temas básicos, como controle e
planejamento, de forma mais didática e aprofundada, ensinando a
fazer uma planilha de custos, por
exemplo, ou dando dicas de como
administrar o tempo”.
O neurologista Edson Rogério
Piana fez avaliação positiva, por
entender que a atividade não restringe o público, com o interesse
indo além da faixa etária e da especialidade, por preencher uma lacuna na formação médica. “A gente estuda muito sobre Medicina,

não só na faculdade, mas durante
toda a vida profissional, mas não
estuda a parte econômica, como
administrar nossas finanças”, diz
o médico, destacando a oportunidade para ouvir um especialista e,
podendo interagir, ter espaço para
perguntar, ser respondido e receber orientações. “Antigamente as
pessoas perdiam dinheiro aplicando em ações. Hoje, há opções
seguras de investimentos tanto a
curto quanto a longo prazo”, avalia, reforçando que a partir de agora planeja realizar investimentos
financeiros.
O oftalmologista Guilherme
Gubert Muller mostrou-se bastante interessado na atividade.
Para ele, que decidiu participar
do evento para buscar esclarecimentos sobre como gerenciar suas
finanças, o curso atendeu à expectativa e que serve de incentivo
para acompanhar outros módulos.
Sugeriu, inclusive, uma atenção
maior a temas de interesse de médicos em início de carreira, com
noções sobre custos para abertura de consultório, documentação,
credenciamento com convênios,
contratação de serviços etc.

Encontro de conselheiros
e delegados do Paraná

C

om intuito de padronizar
questões administrativas
e também discutir assuntos pertinentes ao contexto e à atuação
do Conselho Regional de Medicina do Paraná, 52 conselheiros
e delegados estiveram na sede
do CRM em Curitiba no dia 26
de novembro para participar de
uma reunião anual de trabalho. O
III Encontro dos Conselheiros e
Delegados foi marcado pela palestra do consultor do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae-PR),
Luiz Carlos Tiossi, que motivou
a reflexão sobre a importância
do planejamento estratégico da
entidade. “A explanação nos
estimulou a avaliar continuamente os caminhos que trilhamos
enquanto CRM para podermos
construir um referencial futuro”,
afirmou o presidente Carlos Roberto Goytacaz Rocha.
Durante o encontro, os representantes do Conselho de Medicina em Curitiba e nas Regionais
também discutiram assuntos
administrativos relacionadas à
competência das Delegacias, às
funções exercidas pelos delegados, ao trâmite de sindicâncias
e processos ético-profissionais,
à fiscalização médica e outros
assuntos de interesse da classe.
Para o presidente do Conselho,
estas atividades contribuem para
corrigir possíveis distorções decorrentes da interpretação equivocada de normativas, além

ressaltar a importância das Regionais como “braço do CRM”
em todas as regiões do Estado.
“Precisamos realizar um trabalho
uníssono para que as determinações sejam cumpridas e para que
o propósito do Conselho de trabalhar pelo perfeito desempenho
ético da Medicina seja alcançado
com êxito”, explicou.
Para o delegado em Ponta
Grossa Ladislao Obrzut Neto, os
encontros são extremamente importantes para a atualização dos
conselheiros e delegados e para
a construção contínua do entendimento dos papéis exercidos
pelo Conselho e pelas Regionais.
“Temos a oportunidade de discutir assuntos pontuais da nossa
função administrativa, enquanto representantes do Conselho,
e também de esclarecer até onde
vai a nossa atuação e papel fiscalizador, além de compartilhar
experiências”, afirmou. “Esses
encontros precisam existir sempre e são necessários para haver
uma integração entre o interior e a
Capital. Também é um momento
para refletirmos e compreendermos que o Conselho e as Delegacias juntos são um corpo só, formado por várias pessoas. E todos
precisam trabalhar em prol do
médico e da sociedade”, afirma
a conselheira em Foz do Iguaçu,
Marta Vaz Dias de Souza. Para
ela, os encontros são tão proveitosos que, se possível, deveriam
ser realizados duas vezes ao ano.

REFORMULAÇÕES
NO CONSELHO
O vice-presidente do
Conselho e também coordenador das Delegacias
Regionais, Alexandre Gustavo
Bley, apresentou a Resolução
CRM-PR 181/2011, que
trata das competências das
delegacias e as funções
que devem ser desempenhadas pelos delegados.
Prosseguindo com os assuntos administrativos, foram
apresentadas informações
práticas sobre as principais
e mais recentes mudanças
que ocorreram, entre elas a
modificação das publicações
do Conselho. O presidente
do CRM mostrou o conteú
do disponível no site, em
versão digital, e a plataforma
utilizada, que permite ao
leitor folhear cada publicação na tela do computador
e ainda fazer o download
do arquivo no formato PDF.
“Decidimos reformular nossa
linguagem de comunicação
com os médicos paranaenses,
dando prioridade para informações digitais”, ressaltou,
informando que a decisão é
fruto de uma pesquisa realizada durante três anos com
os médicos do Estado e cuja
maioria das manifestações foi
favorável. Além disso, ele destacou que foram observadas,
ainda, as tendências nacionais
e internacionais e questões
relacionadas à sustentabilidade para aplicação do meio
digital nas publicações.
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integração

O objetivo é ampliar visão a respeito do papel do CRM.

pla neja mento

Preparando-se para o futuro

L

uiz Carlos Tiossi (foto) iniciou a palestra intitulada
“Planejamento estratégico – conceitos e métodos para um futuro de sucesso” mostrando que o
tema deve ser aplicado a qualquer
entidade, não somente a empresas
privadas. Ele explicou que toda
organização precisa de um planejamento estratégico para alcançar seu objetivo ou metas. “Em
essência, um planejamento direciona a missão da entidade, sua
performance atual, sua visão de
futuro e seus objetivos e metas,
que, desdobrados em estratégias,
definirão um plano de ação”, afirmou. O consultor destacou ainda
que o planejamento estratégico
estimula discussões para uma
melhoria contínua, ajuda a definir
padrões e orienta o pensamento
nas questões estratégicas.
Durante sua explanação, o
consultor do Sebrae falou sobre
a importância de aplicar os conceitos de planejamento estratégico na rotina pessoal. “O médico
começa o seu dia muito parecido
com o de qualquer empresário:
planejando. E este planejamento
precisa encaixar-se corretamente
em sua rotina”, afirmou. De acordo com o especialista, escrever
diariamente otimiza em até 60%
as chances de sucesso na execução das atividades previstas e
torna o dia mais produtivo. Luiz
Carlos Tiossi sugeriu, ainda, que
a organização da agenda siga uma
ordem. “Em primeiro lugar o que
é prioridade. Em segundo, o que
é relevante para o dia, mas não
é prioritário. Por último, o que é
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importante, mas que, se for preciso, pode ficar para o dia seguinte”, completou.
O palestrante apresentou o
passo a passo de um planejamento estratégico. “Não basta montálo, é preciso acompanhá-lo, saber
se as metas e objetivos estão sendo alcançados e se as ações estão
sendo executadas. Planejar não é
prever o futuro, mas preparar-se
para ele, pensando de forma coletiva e olhando para o sucesso
da instituição como um todo”,
finalizou.
OPINIÕES
Quanto à palestra, os delegados consideraram a reflexão extremamente válida. “Sem dúvida
planejar é preciso, entretanto, não
havia pensado no planejamento
estratégico, da forma como foi
apresentado, para uma entidade
como o Conselho. É muito interessante olhar para o CRM como
uma empresa, nos faz refletir sobre nossas ações”, avaliou a conselheira Marta Dias. O delegado

Ladislao Neto também considera
o Conselho uma grande organização. “É essencial ter os objetivos
e metas claramente traçados para
executarmos nossa função da melhor forma possível”, afirmou.
Ao término da palestra, o
presidente do Conselho ressaltou a importância dos conceitos
apresentados para o contexto
da prática médica e da atuação
dos conselheiros e delegados no
CRM-PR. “Muitas vezes nós não
planejamos a nossa vida e isso
faz com que algumas coisas não
saiam como gostaríamos. Acredito que trazer um especialista
no assunto para falar sobre planejamento estratégico nos ajudou
a enxergar de forma diferente a
forma de conduzir nossas atividades profissionais e também a nossa vida pessoal”, afirmou Carlos
Roberto Goytacaz Rocha, destacando que o trabalho no CRM
deve ser realizado como em uma
empresa, em que há necessidade
contínua de planejar, acompanhar
a avaliar.

comunicação

Agilidade com publicações digitais

C

omo vem sendo divulgado no Portal e em outros
meios, o Conselho de Medicina
do Paraná promoveu a reformulação de suas publicações oficiais,
com valorização do formato digital
como meio de dar mais agilidade ao
trânsito de informações e elevar os
conceitos de sustentabilidade, apelo
ambiental e otimização de recursos
financeiros. O único veículo seriado que manteve versão impressa
no decorrer de 2011 foi a revista
Iátrico, agora com a periodicidade
semestral. O Jornal do CRM foi
transformado em eletrônico, assim
como as revistas trimestrais Arquivos e Revista do Médico Residente,
as quais também estão disponíveis
no site com versão científica digital. O software utilizado é o SEER
(Sistema Eletrônico de Editoração
de Revistas), desenvolvido pelo
Public Knowledge Project, da Universidade de British Columbia, no
Canadá, em parceria com a Biblioteca da Universidade Simon Fraser.
O sistema é utilizado mundialmente
para construção e gestão de publicações eletrônicas periódicas.
Tão logo editadas e lançadas,
as publicações têm seus arquivos
enviados pelo meio eletrônico
para todo o cadastro do Conselho
de Medicina, formado por médicos, pessoas jurídicas, instituições
de ensino, bibliotecas e autoridades, entre outros. As edições ainda podem ser visualização em
seção especial do sítio na internet
(www.crmpr.org.br/publicacoes/),
em formato flip, meio pelo qual o
leitor pode folhear as páginas das
publicações na tela do computa-

dor, tablet ou smartphone. Outras
publicações do CRM já estão disponíveis pelo meio digital, como
a série “Cadernos do Conselho”,
com os Manuais do Médico Residente, do Preceptor e de Capacitação das Comissões de Ética, além
do livro Jaculatórias – Sugestões
para o dia a dia do médico.
A revista Arquivos, lançada há
quase 28 anos e que fecha 2011
com 112 edições sequenciadas trimestrais e ininterruptas, em breve
terá todos os números acessíveis
tanto no meio digital quanto no
científico, que possibilita pesquisa de temas, resgate de arquivo,
interação e se insere nos sites de
buscas. O mesmo ocorre com a
Revista do Médico Residente, que
está no seu 13.º ano de circulação.
Estão disponíveis no Portal as
edições digitais desde o primeiro
trimestre de 2008. As da versão
científica, desde o início de 2010,
num processo iniciado em outubro
último e que deve ser concluído no
primeiro trimestre de 2012.
RESPALDO DOS MÉDICOS
Com as mudanças implementadas no formato das publicações, sob
amparo de consultas realizadas junto ao público-alvo – os médicos –, o
Conselho economizou no decorrer
de 2011 aproximadamente 25 toneladas de papel e de R$ 175 mil somente em serviços gráficos, além de
mais de R$ 210 mil em postagens
pelos Correios, mesmo com o processo econômico adotado há alguns
anos de envio conjunto das edições.
O número de acessos às publicações disponibilizadas no Portal,

conforme filtro do início de dezembro, já se apresenta em patamares
próximos da quantidade impressa
em 2010 – 22 mil unidades de cada
produto –, o que a Comissão de Comunicação já considera um feito
positivo e importante. Carlos Roberto Goytacaz Rocha, presidente
do Conselho e membro da Comissão, diz não ter dúvida da decisão
que conjuga economia e agilidade
na informação, ressaltando que esta
deve ser uma tendência progressiva
entre as instituições representativas
de classe, não só médica.
A Comissão de Comunicação do
CRM reitera estar disponível para
esclarecer dúvidas e recepcionar
críticas ou sugestões que se voltem
ao avanço e aprimoramento dos
meios de comunicação e de interação com a classe médica. Ideias são
bem-vindas também no que se refere ao conteúdo editorial das publicações. A revista mais antiga, a Arquivos, tem como editor-fundador o
Prof. Dr. Ehrenfried O. Wittig. A do
Médico Residente, incorporada às
publicações oficiais do Conselho,
tem como editor-fundador o Prof.
Dr. João Carlos Simões, enquanto
a Iátrico tem como editor-fundador
o Prof. Dr. João Manuel Cardoso
Martins. O Jornal do CRM e o Boletim Eletrônico têm como editores
os jornalistas Hernani Vieira e Priscila Jorge Naufel.
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Com quatro novos cursos de
Medicina, total chega a 185

N

a mesma data em que determinou a redução de 514
vagas em 16 cursos de medicina,
o MEC fez publicar portarias com
autorização de mais quatro escolas médicas, com total de 320
cadeiras. Um dos cursos criados
é do da Cesumar (Centro Universitário de Maringá), com 100 vagas. Com as 40 da Universidade
Estadual de Maringá, que lidera
o ranking nacional do Conceito Preliminar de Curso (CPC), e
mais as 100 da Uningá, reabertas
este ano mediante liminar judicial,
a cidade Maringá passa a ter 240
cadeiras por ano, número superior
ao de 11 Estados – Acre, Alagoas,
Amapá, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Rio Grande
do Norte, Rondônia, Roraima e
Sergipe, além de Tocantins, com

a redução em 2012 de 78 vagas
da Faculdade Presidente Antonio
Carlos, de Porto Nacional.
Agora já são 185 as escolas
médicas em funcionamento no
País, sendo 11 no Paraná, com 947
ingressantes. Em número de cursos, o Brasil – com 196 milhões
de habitantes – só perde para a
Índia, que tem 272 para seus 1,2
bilhão de habitantes. O processo
para criação do curso da Cesumar
começou em setembro de 2005.
No ano seguinte a Comissão de
Avaliação do MEC fez a primeira
vistoria, emitindo parecer favorável, que se repetiu em 2007. Dois
anos depois o Conselho Nacional
de Saúde também lavrou posição
satisfatória. A Portaria 448 do Ministério de Educação foi publicada em 18 de novembro no Diário

Oficial da União, assim como das
outras três escolas de Medicina
autorizadas para o Estado de São
Paulo: Faculdade Santa Marcelina,
da Capital (100 vagas), Faculdade
de Barretos Dr. Paulo Prata (60) e
Universidade de Franca (60). Em
agosto tinha sido autorizada a de
Garanhuns (PE), com 40 vagas. A
Cesumar já deu início ao processo seletivo para preenchimento
das 100 vagas para início do ano
letivo de 2012. O vestibular deve
ser realizado em janeiro. De acordo com o reitor da universidade,
Wilson de Matos Filho, não há
plano para construção de hospital
universitário, sendo que a parte
prática será operacionalizada em
hospitais conveniados, como Santa Casa, Metropolitano e Hospital
do Câncer.

MEC anuncia redução de 514
vagas em 16 escolas médicas

C

omo medida cautelar, o
Ministério da Educação
determinou em 18 de novembro
a redução de pelo menos 514 vagas de ingresso em 16 cursos de
Medicina que apresentaram Conceito Preliminar de Curso (CPC)
inferior a três – em uma escala que
varia de 1 a 5. Nove das escolas
ficam em Minas Gerais. Nenhuma é do Paraná. O percentual de
vagas reduzidas em cada curso variou de 20% a 65% e foi calculado
tendo como base o CPC contínuo,
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ou seja, quanto menor o conceito,
maior o número de vagas cortadas.
Pela decisão, publicada no
DOU, as instituições responderão
a processo de supervisão e terão
prazo de 12 meses para cumprir
o termo de saneamento de deficiências. A restituição das vagas
ficará condicionada à verificação
do cumprimento das medidas de
supervisão. Caso as exigências de
qualidade não sejam atendidas,
poderá ser aberto processo administrativo para encerramento da

oferta dos cursos. O ato também
determina que sejam suspensos
temporariamente os processos de
regulação relativos aos respectivos cursos de Medicina que eventualmente estejam em tramitação
no Cadastro e-MEC.
As instituições receberam prazo de 30 dias para informar ao
MEC as providências adotadas
para o cumprimento das medidas
cautelares. Algumas, contudo, já
recorreram da medida e obtiveram
revisão.

Trinta e cinco cursos de Medicina ficaram com o
conceito 4 – melhor escore atingido na escala de
1 a 5 ‑ na avaliação da qualidade do ensino superior promovido pelo MEC, que envolveu 2.176
instituições – sendo 229 públicas e 1.947 privadas.
Entre as 143 escolas médicas avaliadas a partir do
Enade e Conceito Preliminar de Curso (CPC),
que geraram o índice Geral de Cursos (IGC), a
Universidade Estadual de Maringá (UEM) acabou ficando em primeiro lugar no ranking, seguida da Unesp de Botucatu (SP) e das Federais
do Rio de Janeiro e de Ciências da Saúde de
Porto Alegre, as duas últimas pontuadas com a
nota máxima na pesquisa anterior, em 2007.
Todos os demais cursos de Medicina do Paraná,
que foram avaliados, ficaram com o mesmo conceito 4 atingido por 35 faculdades. A Universidade
de Londrina, Positivo, Unioeste (Cascavel), PUCPR e Federal do Paraná ficaram entre as 32
melhores avaliadas. A Estadual de Ponta Grossa,
Assis Gurgacz (Cascavel) e Uningá (Maringá)
não obtiveram o Conceito Preliminar de Curso.

NENHUM CURSO COM
NOTA MÁXIMA
Nenhum curso de Medicina alcançou o patamar
máximo na escala de 1 a 5 da avaliação do MEC.
Na última análise feita, em 2007, seis universidades federais obtiveram a nota máxima nos
conceitos Enade e IDD; do Rio Grande do Sul,
de Goiás, de Ciências Médicas de Porto Alegre,
de Santa Maria, do Piauí e do Mato Grosso. Até
então, o 5 significava curso com excelência de
padrão internacional, enquanto o 4 era referência
nacional. Neste ano, o MEC declarou que tanto
o 4 como o 5 são considerados como padrão
internacional. O ministro Fernando Haddad minimizou a falta de cursos com conceito máximo,
assinalando que se trata de questão técnica e que
o resultado mostra maior homogeneidade que
nas demais carreiras. Ainda 22 escolas médicas
ficaram com conceito 1 ou 2, sendo que 16 delas
foram punidas com perdas de vagas de ingresso.

Qualidade dos cursos
Com base nos resultados do Conceito Preliminar de
Cursos (CPC), divulgado pelo Ministério da Educação,
em 17 de novembro, o Conselho Federal de Medicina
(CFM), que se preocupa com a formação dos médicos
brasileiros como forma de assegurar atendimento digno,
chama ‑ mais uma vez ‑ a atenção da sociedade e das
autoridades para o problema da má qualidade do ensino
médico oferecido atualmente.
É preocupante o número de escolas médicas que alcançaram notas ruins, entre 1 e 2 (de 141 instituições
avaliadas, um total de 23). Também é lamentável que nenhuma delas tenha obtido nota suficiente para ser classificada na faixa máxima (nota 5).
Este resultado é consequência da abertura indiscriminada de novos cursos de Medicina em território nacional,
há tempos denunciada pelo CFM e pelos Conselhos Regionais. Ao fazer este alerta, ressaltamos que a situação
atual do ensino médico não condiz com as preocupações
humanitárias e sociais pertinentes à Saúde e à Medicina.
O quadro descortinado pelo CPC denota a prevalência de interesses econômicos e políticos sobre a preocupação legítima com a qualidade da formação de futuros
médicos. De 2000 a 2010, o número de escolas médicas
pulou de 100 para 181, chegando a 185 este ano. Das
que entraram em funcionamento, 72,5% (58 escolas) são
privadas e visam o lucro.
No entanto, a multiplicação dessas instituições não
solucionou a povoação de médicos nos locais desassistidos e sequer melhorou a qualidade daqueles ali formados. Não há dúvida que número importante das escolas
médicas em atividade está sem condições plenas de funcionamento, seja em termos de instalações, seja em termos de conteúdo pedagógico, incluindo aí questões ligadas aos corpos docentes. Infelizmente, essa situação, tem
prejudicado, sobretudo, a população que fica à mercê de
profissionais com formação deficiente.
Neste contexto, o CFM novamente alerta os brasileiros para esta realidade e considera oportuna a decisão
do MEC de supervisionar o ensino oferecido por algumas escolas médicas, o que implicará, de imediato, no
corte de 512 vagas em cursos com notas ruins.
Por outro lado, ficamos preocupados com o anúncio
do próprio MEC de abertura de outras 320 vagas em algumas escolas, o que, no mínimo, indica que alunos e
professores destas instituições terão que dividir os parcos
recursos que têm, fragilizando ainda mais as condições
de ensino.
Esperamos rigor e seriedade na formação do médico
brasileiro, eliminando as distorções no ensino que prejudicam toda a sociedade. Somente, assim o país poderá
contar com uma assistência de qualidade tanto na rede
pública, quanto privada. CFM
Dezembro 2011 | Jornal do CRMPR |
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nota oficial

UEM COM A
MELHOR AVALIAÇÃO

r ecur sos do SUS

Manifestação na Esplanada dos Ministérios.

No Senado, a aprovação da EC 29.

Regulamentação da EC 29 frustra
por limitar os recursos federais

A

regulamentação da Emenda Constitucional 29 fará
com que o Paraná, um dos dez estados do país que atualmente descumpre o investimento mínimo
de 12% do orçamento em saúde,
em 2012 R$ 140 milhões a mais
da previsão orçamentária inicial
de R$ 2,8 bilhões para cumprir
a legislação. Como a dotação de
2011 tinha sido fixada em R$ 2,6
bilhões, o reforço de caixa de
R$ 340 milhões tende a oferecer
melhores perspectivas à saúde,
sobretudo pela definição do que
são gastos do setor, que exclui
despesas como saneamento básico e assistência médica diferenciada para os servidores públicos
e dependentes. No âmbito de recursos próprios dos municípios,
projeta-se investimentos pouco
animadores.
Para o presidente do CRM-PR,
Carlos Roberto Goytacaz Rocha,
se por um lado a regulamentação
da EC 29 tende a determinar as
regras sobre os investimentos em
saúde, impondo ordem e evitando
subterfúgios para inflar artificial20
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mente o orçamento, de outro deixou uma grande frustração pela
esquiva do governo federal em
oferecer melhor contrapartida no
financiamento do Sistema Único
de Saúde. “Ao acolher a proposta
de destinar à saúde em cada ano o
valor empenhado no ano anterior
acrescido da variação nominal do
Produto Interno Bruto (PIB) nos
dois anos anteriores, a União atropela o projeto inicial de vinculação
de 10%, deixando assim de aplicar
adicional de R$ 35 bilhões”, diz o
dirigente, lembrando que o orçamento global do setor, caso prevalecesse a essência da emenda, passaria dos atuais R$ 71,5 bilhões
para R$ 106,5 bilhões.
Da forma como ficou o projeto, a União vai direcionar a saúde
o correspondente a 7% dos seus
recursos, fazendo aumentar ainda
mais a sua desoneração em relação
a estados e municípios e, também,
na proporção de investimentos na
comparação entre assistência pública e privada. Em 1980, o governo federal gastava o equivalente
a R$ 75 bilhões (valores atuali-

zados) em saúde, enquanto os estados, juntos, aplicavam R$ 17,8
bilhões e os municípios, R$ 7,2
bilhões. Em 1990, a União aplicou
R$ 72,7 bilhões, enquanto estados
e municípios R$ 15,4 e 11,8 bilhões, respectivamente. Em 2000,
quando da aprovação da EC 29,
os gastos federais já tinham caído
para R$ 58,6 bilhões, contra R$
20,2 de estados e R$ 21,2 bilhões
de municípios. Em 2008, a União
aplicou R$ 43,5 bilhões contra
56,6 bilhões de estados (27,6) e
municípios (29 bilhões).
Diante das estatísticas, o presidente do Conselho vê com desconfiança a possibilidade de se
atingir, a curto prazo, melhores indicativos no setor de saúde, no que
tange à remuneração condigna dos
serviços médicos e qualificação e
acesso aos serviços pelos usuários
do sistema público. Para ele, embora estados e municípios tenham
autonomia para suplementar os
valores dos procedimentos fixados
pelo Ministério da Saúde, na prática o acréscimo de até R$10 bilhões
em recursos federais em 2012 não

mulado de mais de R$ 2,2 bilhões.
Pela primeira vez o Paraná aplicará os 12% dos recursos, reformulando o planejamento orçamentária e que incluía despesas como do
SAS e Hospital da PM.
O presidente da Associação
dos Municípios do Paraná (AMP)
e prefeito de Piraquara, Gabriel
Samaha, também criticou a postura do governo federal. Ele diz que,
embora sejam obrigados a aplicar
15% dos recursos em saúde, os
municípios já investem hoje entre
20% e 25%. “Da forma como ficou, a União sempre vai encontrar
um jeito de não colocar o dinheiro
suficiente na saúde”. Antônio Carlos Figueiredo Nardi, secretário
municipal de Saúde de Maringá
e presidente do Conassems, compartilha da posição, entendendo
que as prefeituras continuarão a
sofrer a forte pressão pela demanda de atenção da saúde. Presente
nas mobilizações dos prefeitos e
também da Frente Parlamentar da
Saúde, o presidente do Conselho
Nacional dos Secretários Municipais entende que, sem a vinculação, a situação financeira dos
municípios tende a se agravar e
a saúde pública dificilmente vai
evoluir, mesmo com as emendas
de interesse coletivo para 4,3 mil
municípios, que somarão R$ 2,2
bilhões de reais especificamente
aplicados em saúde.

COMO FICA COM A EC 29
INVESTIMENTOS
UNIÃO

VALOR DO ORÇAMENTO MAIS A VARIAÇÃO DO
PIB EM RELAÇÃO AOS DOIS ANOS ANTERIORES.

ESTADOS

12% DOS RECURSOS.

MUNICÍPIOS 15% DO ORÇAMENTO.

r ecur sos do SUS

é tão animador. “Os gestores terão
de ser mais eficazes para a sustentabilidade do sistema, em especial
estados e municípios para que se
beneficiem de estímulos financeiros pelo desempenho em programas e ações da saúde”, avalia, citando o Decreto n.º 7.508, do novo
modelo de gestão do SUS. Hoje,
os investimentos nas três esferas
de governo somam R$ 150 bilhões
por ano à saúde, ou 3,6% do PIB.
Países da América Latina investem 4,5%, enquanto a média nos
Estados Unidos e Europa, mesmo
em crise, chega a 6,5%.
O secretário estadual de Saúde, Michele Caputo Neto, também
classificou como frustrante o fato
de o governo federal ter conseguido que os senadores aliados
rejeitassem a fixação de investimentos da União no setor em
10%. Ele avalia que a adequação
à legislação dos 10 estados que
descumprem a Emenda 29 deve
representar somente R$ 2 bilhões
a mais no setor em 2012. "O único
avanço dessa votação é que agora
ficam explicitados os pontos que
precisavam ser esclarecidos sobre
o que é de fato despesa com saúde”, reforça. Desde a aprovação
da EC 29, o Paraná vinha sistematicamente descumprindo os percentuais mínimos, conforme ações
implementadas pelo Ministério
Público e que visam cobrar acu-

REJEITADO NOVO
IMPOSTO
A VOTAÇÃO NO SENADO SEPULTOU MAIS
UMA VEZ A PROPOSTA
DE CRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL À
SAÚDE, NOS MOLDES
DA EXTINTA CPMF.

Definição do que são
os investimentos
SÃO: Atendimento integral e universal em todos os níveis de complexidade, incluindo recuperação
de deficiências nutricionais; vigilância em saúde epidemiológica e
sanitária; capacitação de pessoal
do SUS; desenvolvimento científico
e tecnológico; produção, aquisição
e distribuição de remédios e equipamentos; manejo ambiental para
controle de doenças; apoio administrativo em instituições do SUS;
gestão do SUS; ampliação, reforma
e construção de hospitais e unidades de saúde; e salário de funcionários, incluindo encargos sociais.
NÃO SÃO: Pagamento de aposentadorias e pensões e de salários a
servidores que não prestem serviços em saúde; merenda escolar e
outros programas de alimentação,
ainda que executados em unidades
do sistema; saneamento básico financiado ou mantido com recursos
de taxas e tarifas públicas; limpeza
urbana; preservação e correção de
meio ambiente, sem vínculo com
questões de saúde; e planos de saúde para servidores públicos.
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EC 29

SUS no Paraná
Conselhos lamentam
falta de novos recursos

A

pesar de ver avanços na
aprovação do projeto que
regulamenta a Emenda Constitucional 29, o Conselho Federal
(CFM) e os Regionais de Medicina (CRMs) são críticos ao fato
de que a versão avalizada pelos
parlamentares não prevê recursos
novos para a saúde. O texto passou pelo plenário do Senado em
votação tensa na noite de 7 de dezembro, seguindo depois sanção
da presidente Dilma Rousseff.
Para o CFM, o projeto é pertinente ao definir que é e o que é não é
investimento em saúde, entretanto, não abriu perspectivas de mais
recursos para o setor.“Um novo
orçamento é essencial para restabelecer o setor”, avaliou o presidente do CFM, Roberto d’Avila.
A luta em prol da regulamentação da Emenda Constitucional

29 era uma antiga bandeira dos
médicos e dos Conselhos de Medicina. Na tentativa de convencer
os parlamentares sobre a importância da aprovação, os conselheiros se empenharam ao longo
dos anos num corpo a corpo junto
aos legisladores, realizando uma
série de manifestações, em especial em defesa do SUS, como a
que ocorreu em 25 de outubro em
todo País e a de 30 de novembro
na Esplanada dos Ministérios, em
Brasília, precedendo a votação no
Senado.
O CFM e os Regionais também
divulgaram várias notas e comunicados oficiais nos quais reiteravam
sua defesa da proposta, em sua versão original, que trazia perspectivas de estender para o campo das
políticas de saúde o progresso que
atingiu outros setores da sociedade.

Manifestação no DF

A

proximadamente 2 mil
pessoas de diversas instituições, incluindo representantes
do CFM., AMB e Fenam, participaram do Ato em Defesa do SUS
na Esplanada dos Ministérios, em
Brasília, no dia 30 de novembro. A
manifestação marcou a abertura da
14ª Conferência Nacional de Saúde
e precedeu a votação no Senado da
regulamentação da Emenda Constitucional 29 e que não acabaria
contemplando as reivindicações.
Durante a Conferência Nacional, o CFM também promoveu a
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distribuição do documento “SUS
igual para todos: agenda estratégica para a saúde no Brasil”. Tratase de um conjunto de diretrizes
nas áreas de saúde, meio ambiente,
crescimento econômico e desenvolvimento social; acesso a serviços de saúde, investimentos; institucionalização e gestão do sistema
de serviços de saúde; e complexo
econômico e industrial da saúde. O
material foi produzido em parceria com a Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(Abrasco) e outras entidades.

• 20.747 leitos do SUS;
• 1.752 leitos de UTI;
• 1,7 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes (MS preconiza mínimo de 1,3);
• 5.º estado em número de leitos
UTI do País (6,9%);
• Salário base pago aos médicos
concursados com jornada semanal de 20 horas: R$ 2.685,56 (Fenam propõe piso de R$ 9.688.).
PRINCIPAIS PROBLEMAS
(reflexos da má gestão e do subfinanciamento do SUS):
• Falta de valorização do profissional;
• Sobrecarga de trabalho;
• Demandas reprimidas;
• Estrutura deficiente.
PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
• Recuperação dos valores pagos pelos honorários (médicos concursados) e procedimentos médicos hospitalares (tabela SUS);
• Melhora da infraestrutura e dos
recursos humanos;
• Mais investimentos públicos em saúde.

MANIFESTO
Em outubro, no 23.º aniversário do SUS, as instituições
médicas lançaram a campanha
“Eu luto pela saúde”, que teve
seu ponto alto no dia 25, com
manifesto em defesa do sistema. No Paraná, um dos slogans
foi “A população não está sozinha na busca por uma saúde
digna. Valorize seu médico. Ele
luta por você”. A Comissão
Nacional Pró-SUS divulgou na
data o “Manifesto dos médicos
em defesa do SUS”, cuja íntegra está disponível no Portal
do CRM. No documento é
ressaltada a luta dos profissionais que estão na linha de
frente de consultórios, ambulatórios e hospitais.

história

Centenário do Prof. Atlântido

E

m outubro, mês em que comemorou o seu centenário de
nascimento, o Prof. Atlântido Borba
Côrtes (CRM 35) mereceu várias
homenagens em reconhecimento ao
seu trabalho em prol da Medicina, do
ensino e das instituições representativas da classe médica paranaense. O
Hospital de Clínicas, na passagem de
seu 50.º ano, fez-lhe especial deferência, assim como uma das turmas
de formandos da UFPR de 1961, da
qual foi paraninfo. A constituição na
Federal da chamada “turma dos excedentes”, que nos festejos do Jubileu de Ouro deste ano recebeu a Estatueta da Medicina e o Diploma de
Mérito Ético-Profissional do CRMPR, teve o Prof. Atlântido como um
dos principais defensores em meio à
forte resistência da época.
Com limitações físicas, ele não
pôde comparecer às solenidades
realizadas, mas sua esposa, Maria
Constantina Faria Côrtes, a D. Mariquita, fez questão de representá-lo.
Aos 93 anos, 73 deles casada com
o médico, D. Mariquita mantém-se
ativa, dividindo-se entre os cuidados com ele, atividades domésticas
e sociais e também na preservação
do acervo de livros, documentos e
objetos relacionados à trajetória do
Prof. Atlântido, cujo currículo inclui
a presidência da Associação Médica
do Paraná e da Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia,
além de compor o primeiro quadro
de conselheiros eleitos para o CRMPR, há 53 anos.
No último dia 29 de outubro, o
casal recebeu em seu apartamento,
em Curitiba, o conselheiro Ehrenfried O. Wittig e a jornalista Priscila

Prof. Wittig, Prof. Atlântido e a esposa. No detalhe, algumas relíquias do seu acervo.

Pereira Naufel, que lhe foram prestar
uma homenagem em nome do CRMPR. O cinegrafista Eduardo Rocha,
também do Conselho, registrou o
bate-papo e também gerou imagens
da biblioteca e outras relíquias da
tradicional família, muito presente
na história política e da saúde pública do Estado. O Prof. Atlântido era
irmão do também médico Dr. Hélenton Borba Côrtes (CRM 724) e do
advogado e deputado estadual e federal Divonzir Borba Côrtes (um dos
fundadores da Faculdade de Direito
de Curitiba), ambos falecidos.
Dr. Wittig integra a turma de
1961, que teve o Prof. Atlântido
como paraninfo e que o reverenciou
no encontro comemorativo dos 50
anos de formado e na solenidade do
Dia do Médico. Foi ele quem acabou
ganhando do casal um “presente”
especial na passagem da data histórica: a doação de parte da coleção de
livros, objetos e documentos, incluindo a tese "Alguns aspectos do bócio
endêmico", que em 1949 garantiu o
primeiro lugar ao médico como Professor Catedrático de Clínica Médica.

O acervo será incorporado ao Museu
da História da Medicina do Paraná.
Nascido em 22 de outubro de
1911, na Capital, desde 1929 era
acadêmico-interno da Santa Casa de
Misericórdia, graduando-se em Medicina pela UFPR em 1934, quando
já deu início às atividades didáticas.
Em 1936, passou em concurso para
médico do Exército, o que mais tarde lhe possibilitou ser condecorado
com a Medalha Esforço de Guerra
pelo Governo Brasileiro. Foi diretor
do Departamento de Clínica Médica
e Diretor da Faculdade de Medicina
da Federal, sendo ainda vice-reitor.
Foi homenageado por 17 turmas de
formandos de Medicina, duas delas
como patrono. Membro fundador da
Academia Paranaense de Medicina,
ainda foi fundador da Sociedade Paranaense de Tisiologia e Doenças
Torácicas e por três mandatos presidiu a Regional do Paraná da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia.
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saúde supletiva

Senadores reconhecem
remuneração injusta

O

Senado Federal realizou
em 22 de novembro audiência pública com o objetivo de
discutir a Saúde Suplementar. Os
integrantes da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) entenderam
que a remuneração médica tem
que melhorar. Ao final do debate,
requerido pelos senadores Paulo
Davim e Humberto Costa, foi proposto pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) que as
entidades médicas contemplassem

em um documento suas principais reivindicações para serem debatidas entre todos. As
entidades médicas que já vêm se
movimentando, avaliaram como
proveitoso o encontro e se dispersaram em reiterar as propostas,
expostas desde as mobilizações
de 7 de abril e 21 de setembro.
Na oportunidade, representantes
das entidades médicas retrataram
a interferência das operadoras na
relação médico-paciente. De acor-

do pesquisa, apresentadas 92%
dos médicos entrevistados afirmaram a interferência na autonomia
de seu trabalho. De acordo com
o senador Paulo Davim, o lucro
das operadoras cresceu em 160%
e apenas 40% foi repassado aos
médicos. Ele afirma que é preciso
uma saída rápida devido aos bons
profissionais que estão se descredenciando.

Dos saberes aos sabores

T

rinta conselheiros do CRMPR prestigiaram a última
Sessão Plenária de 2011, realizada
no dia 19 de dezembro. Com o tema
“Dos saberes aos sabores”, Gerson
Zafalon Martins (foto), ex-presidente do CRM-PR e atual representante do Paraná no CFM, estimulou
a reflexão sobre os diferentes olhares a respeito da motivação ética do
ser humano, valendo-se de frases
clássicas da literatura internacional
e brasileira – com destaque para

Rubem Alves, autor que sempre
prestigiou a “Casa do Médico” no
Paraná. Na oportunidade, ele ressaltou a importância do saber, mas
destacou a relevância de se "saborear" internamente os saberes.
Após a 25.ª Plenária Temática,
os participantes encerraram as atividades letivas com um jantar custeado pelo grêmio dos conselheiros,
embalados pelas canções natalinas
cantadas pelos integrantes do grupo Seresta Urbana, pertencente ao

Espaço Musical Academia de Música. “Para o médico, que não tem
muito tempo de parar para refletir
sobre seus caminhos, tivemos um
momento emocionante de valorizar o espírito de renascimento que
o Natal traz“, afirmou a tesoureira
Roseni Teresinha Florencio.

Conselho no CBCM

O

11.º Congresso Brasileiro de
Clínica Médica (CBCM), que
ocorreu de 26 a 29 de outubro, reuniu
5.482 congressistas em Curitiba, permitindo amplo debate entre médicos,
estudantes e profissionais de outras
áreas da saúde. Foram apresentados
615 temas com 360 renomados palestrantes convidados. O CRM-PR
teve participação na programação
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científica e na solenidade de abertura,
da qual participou o secretário-geral
Hélcio Bertolozzi Soares, também
disponibilizou materiais institucionais
em estande conjunto com a AMP no
ExpoUnimed. Foram distribuídos
exemplares de publicações dos Conselho do Paraná e Federal, incluindo
o livro Jaculatórias – sugestões para
o dia a dia do médico. Visitantes ain-

da puderam esclarecer dúvidas sobre
o funcionamento das instituições, as
campanhas e movimentos médicos
pela melhoria das condições de trabalho e, ainda, assistir aos vídeos institucionais “Médico, entre que a casa é
sua” e “Vale a Pena ser Médico”.

interior

Edital de licitação será lançado em janeiro; obras começam no primeiro semestre de 2012.

Sede da Regional de Londrina já
tem projeto arquitetônico pronto

Projeções da fachada da futura sede de Londrina. O auditório terá 83 lugares. À direita o imóvel adquirido, que fica no Jardim Largo do Parque.

A

futura sede da Delegacia
Regional de Londrina terá
suas obras iniciadas ainda no primeiro semestre de 2012. O edital
de licitação para reforma do imóvel e construção de área complementar da primeira etapa será lançado possivelmente em janeiro.
O projeto arquitetônico, de responsabilidade da empresa Nelson
Schietti de Giacomo, Arquitetura,
Construção e Planejamento já foi
apresentado e aprovado pela diretoria do Conselho Regional de
Medicina do Paraná que, também,
já tem a disponibilidade orçamentária para conclusão desta fase da
obra. O prédio terá quase 450m2
de área construída, com toda infraestrutura necessária, incluindo
auditório com 83 lugares. Além
de espaço para estacionamento de
12 veículos, o imóvel ainda terá a
possibilidade de receber, no futuro, edificação de mais 450m2.
Uma sede mais espaçosa,com
possibilidade de realização de atividades de educação ética e médica continuada, além do congraçamento de profissionais, é uma
antiga aspiração da comunidade
médica londrinense. O imóvel

adquirido pelo CRM fica na Rua
Antonio Amado Noivo, 430, no
Jardim Lago Parque, local onde
funcionava a Clínica Pró-Onco.
Atualmente, a sede da Regional
fica em conjunto comercial da
Avenida Higienópolis, área central
de Londrina, que apresenta limitações às necessidades conselhais e
dos médicos. A Regional de Londrina, que tem como diretor geral
o Dr. João Henrique Steffen Junior, abrange 46 municipalidades
do Norte do Paraná, onde atuam
quase 2,2 mil médicos. O conselheiro Alexandre Gustavo Bley,
vice-presidente do Conselho e coordenador das delegacias, diz que
estão sendo ultimados os detalhes
para a publicação do edital e acredita que as obras possam ser iniciadas em abril, com perspectiva
de a inauguração ocorrer entre o
final de 2012 e início de 2013.

Atendimento
diferenciado nas
delegacias
Os médicos paranaenses, em
especial os que residem e/ou
trabalham no interior do Estado, devem ficar atentos ao
horário de funcionamento das
Delegacias Regionais do Conselho de Medicina durante os
meses de dezembro de 2011 e
janeiro de 2012. No período de
26 a 30 de dezembro, todas as
Regionais estarão fechadas, exceto Maringá e Londrina, cujas
sedes estarão fechadas apenas
das 12 às 13h. Em Curitiba, o
atendimento ao público e o funcionamento da sede não são alterados. Confira o calendário
no site do Conselho.

TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Lições práticas sobre planejamento e motivação como ferramentas de trabalho marcaram o evento do CRM para funcionários da sede e regionais
no dia 9 de dezembro. A atividade incluiu três palestras do consultor do
Sebrae-PR, Luiz Carlos Tiossi, pela psicóloga Lígia Guerra e pelo Prof.
Wellington Moreira. Comportamento, gerenciamento de crises e conflitos
no ambiente profissional e organização de tarefas do dia a dia ajudaram os
participantes a ampliarem a visão sobre o Conselho.
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25 de outubro

Em Curitiba, movimento teve caráter informativo de conscientização da população.

Mobilização dos médicos
em defesa do SUS

M

édicos brasileiros realizaram em 25 de outubro
manifestações públicas em defesa do SUS e da profissão médica,
reivindicando mais investimentos,
remuneração adequada e melhoria
na infraestrutura da rede de serviços. O ato, com grande repercussão
e considerado exitoso, teve a coordenação da Comissão Nacional
Pró-SUS, composta por representantes da Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Federal
de Medicina (CFM) e Federação
Nacional dos Médicos (Fenam).
Na oportunidade, as instituições
divulgaram manifesto público, que
também foi encaminhado ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
aos secretários estaduais e municipais de saúde, aos parlamentares e
outras autoridades.
O protesto ocorreu em todos os
estados, sendo que na maioria deles
houve suspensão de atendimentos
eletivos. No Paraná, o movimento
não teve paralisação de serviços,
prevalecendo a conduta de atuação
dos médicos de modo a alertar a sociedade e os seus pacientes sobre a
necessidade de ampla mobilização
para convencer os gestores públicos sobre as necessidades prementes à funcionalidade e eficácia do
sistema de saúde, o que inclui condições condignas de trabalho. Em
Curitiba, representantes do CRMPR e ainda da Associação Médica
e Simepar promoveram na Boca
Maldita, no Centro, a distribuição
de panfletos e a cartilha do SUS,
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bem como fizeram corpo-a-corpo
com a população. Houve ampla
cobertura pelos meios de comunicação, contribuindo para o alcance
dos objetivos do movimento.
Na ocasião, o presidente do
Conselho, Carlos Roberto Goytacaz Rocha, destacou a campanha
de valorização profissional lançada pelas entidades nacionais
“Luto pela saúde”, apresentando as
principais reivindicações da classe e ressaltou a preocupação dos
médicos com a população. “Optamos em não realizar suspensão
do atendimento em nosso Estado.
A paralisação iria prejudicar justamente os pacientes, que são por
quem estamos lutando”, justificou.
O vice-presidente Alexandre Gustavo Bley complementou: “Nós
entendemos que a paralisação, denunciando a precariedade do SUS
no Paraná, seria mais prejudicial à
população do que o para o gestor.
Por isso optamos por restringir o
protesto e manter o atendimento”.
DEFESA DO SUS
Carlos Roberto Goytacaz Rocha
faz a defesa do SUS. "É referência
internacional, mas é um sistema que
necessita de melhorias em termos de
gestão e investimento para que possa proporcionar à população a assistência que ela merece”. O presidente do CRM insiste que os médicos
precisam de melhores condições de
trabalho e remuneração digna, com
a implantação da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de

Procedimentos Médicos), para que
a capacidade de atendimento à população mais carente seja ampliada.
O presidente da AMP, João Carlos Gonçalves Baracho, também
falou que a implantação do Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos
(PCCV) e concursos públicos para
médicos ajudariam a fixar os profissionais na saúde pública. Atualmente, apenas 50% dos médicos
paranaenses atendem pelo SUS e
o valor médio pago pela consulta
com um clínico é R$ 2,50, ou R$
7,50 com um especialista. “É necessário um valor que dê condições
para o profissional estudar, prestar
um bom atendimento e não precisar
de três, quatro empregos para assegurar sua subsistência", esclarece.
O Simepar aproveitou o protesto para denunciar as condições de
trabalho nos Centros Municipais
de Urgências Médicas de Curitiba
(CMUM’s). “Os Centros de Urgências são serviços públicos municipais, mas utilizam médicos terceirizados para atendimento”, denuncia
o diretor do Simepar, José Ferreira
Lopes. Para ele, a população só
tem a ganhar com a valorização das
condições de trabalho dos médicos.
Os dirigentes das entidades também denunciaram a perda de capacidade do sistema, lembrando que
o Brasil perdeu 188.845 leitos hospitalares de 1990 a 2008, sendo 45
mil somente a partir desta década.

R

ealizado nos dias 3 e 4 de
novembro em Florianópolis
(SC), o III Encontro de Comunicação das Entidades Médicas fortaleceu os propósitos de integração,
troca de experiências e fixação de
estratégias comuns para aperfeiçoar
o modelo informativo para melhor
interagir com os médicos e a sociedade, em especial nas mobilizações
em prol das causas médicas. O tema
em destaque foi O poder da comunicação. Todos os estados e o Distrito
Federal estiveram representados por
dirigentes e assessores de comunicação das instituições médicas, permitindo o debate sobre as diferentes
realidades, dificuldades e ações que
vêm sendo empreendidas.
O encontro teve a participação
de palestrantes de renome e foi prestigiado pelos presidentes do Conselho Federal de Medicina, Roberto
Luiz d´Avila, da Federação Nacional dos Médicos (Fenam), Cid Célio
Carvalhaes, e da Associação Médica Brasileira, Florentino de Araújo
Cardoso Filho, que definiram a rea
lização conjunta na sede do CFM
em Brasília, em abril, do Seminário
Nacional Médico Mídia de 2012.
Será a sétima edição do evento,
inaugurado pela Fenam e que agora vai envolver todas as instituições
objetivando reunir médicos, jornalistas, estudantes de Comunicação
e de Medicina, bem como gestores
das duas áreas, estimulando o debate sobre comunicação e saúde.
As iniciativas de comunicação
conjuntas empreendidas nas mobilizações de 7 de abril, 21 de setem-

bro e 25 de outubro, que se voltam
à valorização do trabalho médico
e de melhoria de atenção à saúde
da população, mereceram especial
atenção no III Encontro, prevalecendo o entendimento de que a
otimização de esforços conduziu
à eficácia das campanhas. Filtro
no site de buscas Google mostrou
mais de 5 mil inserções somente
sobre a paralisação de 7 de abril.
Foi debatido ainda o emprego de
novas ferramentas de comunicação, como o advento das redes sociais e sua massificação. A Fenam
vem incrementando o uso dessa
mídia, enquanto CFM e AMB, por
suas particularidades, ainda desenvolvem estudos sobre o momento
adequado para viabilizá-la.
A abertura coube a Waldir Cardoso, diretor de comunicação da
Fenam, Desiré Carlos Callegari,
diretor de comunicação do CFM,
e Jurandir Coan Turazzi, diretor de
defesa profissional da AMB. Eles
realçaram a importância da comunicação para aproximar as instituições
e agregar recursos políticos, administrativos e financeiros, e também
para mostrar à sociedade que é ela

a principal beneficiária dos movimentos médicos. Consensaram ainda que esta união é de fundamental
importância na formatação de uma
linguagem de confiança e engajamento dos médicos.
A organização do III Encontro
de Comunicação coube à Fenam,
CFM, Sindicato dos Médicos de
Santa Catarina e Conselho de Medicina de SC, com apoio da AMB e
dos demais sindicatos e conselhos
regionais. Os presidentes das três
entidades nacionais formaram a
mesa diretora da abertura do evento,
juntamente com os presidentes do
Cremesc, do Simesc e Associação
Catarinense de Medicina (instituições que, aliás, formam um colegiado estadual). O presidente do CFM
destacou que a unidade das entidades médicas, consolidada atualmente, é uma conquista importante
para enfrentar os desafios comuns.
O Conselho de Medicina do Paraná
esteve representado por seu presidente, Carlos Roberto Goytacaz
Rocha, e pelo assessor de imprensa
Hernani Vieira, que também são integrantes da comissão de comunicação do CFM.
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integração

Encontro debate estratégias de
comunicação das entidades médicas

pela Universidade Estadual de
Londrina (UEL) e especialista
em clínica médica, gastroenterologia e cuidados paliativos.
A primeira atividade deste ano
foi realizada no dia 16 de abril,
seguida de reuniões que ocorreram em 18 de junho e 20 de
agosto. No decorrer dos eventos,
diversos temas já estiveram em

pauta, como o fluxo de processos e o trabalho da Comissão
de Ética, processos ético-profissionais e a sua relação com
os processos nas áreas cível e
criminal, publicidade médica,
responsabilidades do diretor
técnico nas instituições de saúde, prontuário médico na defesa do profissional, entre outros.

ética

De acordo com a conselheira
Lisete Rosa e Silva Benzoni (foto),
que idealizou a realização de cursos periódicos para todas as comissões de ética, as capacitações
visam atualizar os membros com
conteúdos teórico e prático sobre
novas temáticas incluídas no atual
Código de Ética Médica, além de
incentivar o papel educativo das
comissões junto aos médicos do
corpo clínico das instituições. “Os
encontros permitem a discussão
em grupo tanto das dificuldades
quanto das dúvidas encontradas
pelos participantes no exercício

da sua função, e também estabelecem uma forma de trabalho extremamente produtiva quando
são analisadas demandas trazidas
pelas próprias instituições de saúde", explica. Para a conselheira,
as reuniões conjuntas ampliam o
número de médicos envolvidos na
divulgação de temas éticos entre
os profissionais e, consequentemente, ajudam a prevenir infrações ao CEM.
Baseado no Manual de Capacitação Ética que foi lançado em
maio de 2010, o curso faz parte do
Projeto de Educação Ética Continuada do CRM-PR e estimula
discussões de temas pertinentes
ao contexto da ética na prática da
Medicina. Desde a realização do
primeiro encontro no ano passado,
já foram realizadas oito reuniões
em Londrina e participaram integrantes das Comissão de Ética
Médica de diversas instituições
hospitalares.
Luiza Moriya, da Comissão de
Ética do Hospital Universitário de
Londrina, participou de vários encontros. Para ela, estímulo à discussão de temas relevantes para
o bom exercício da Medicina é
essencial. “Da mesma forma que
precisamos nos aprimorar na técnica, o exercício da ética na prática

Em 2011 foram realizados cursos às Comissões de Ética.

Capacitação reúne médicos
de Londrina e região

E

stimulando a troca de experiências profissionais e a
atualização ética conjunta dos médicos que integram as Comissões
de Ética dos hospitais de Londrina e região, a Delegacia Regional
local do CRM-PR realizou quatro
encontros em 2011 e reuniu em
média 15 participantes. A iniciativa está colocando em prática, de
forma efetiva, a intenção do CRM
de aproximar os conselheiros e
delegados dos estabelecimentos
de prestação de serviços médicos.
Curitiba e outras regiões também
tiveram cursos.

HISTÓRICO
Ortotanásia e cuidados
paliativos foi o tema da
oitava edição do encontro,
que encerrou as atividades em 2011. A palestra,
realizada no dia 26 de novembro, foi ministrada pelo
conselheiro Luis Fernando
Rodrigues, médico graduado
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ter Dei e do Hospital Evangélico
de Londrina. Para ele, profissionais que não atuam nas comissões
também deveriam participar para
entender mais do assunto. “Todos
devem compreender que a comissão de ética tem um papel fundamental na disseminação da boa
prática da profissão”, afirma.
Lisete Rosa e Silva Benzoni já
antecipa algumas atividades que
estão programadas para 2012.
"Serão quatro encontros das comissões de ética, um julgamento
simulado e um encontro sobre
mortalidade materna na saúde
suplementar", conta, reforçando
que os eventos são sempre gratuitos e não precisam de inscrição
prévia. Ela explica que, assim
como vem ocorrendo, pretendese manter o rodízio de locais
onde os encontros são realizados
para estimular a participação dos
integrantes das CEMs.

Manual de Capacitação

P

ara capacitar os participantes, o CRM utiliza o Manual
de Capacitação das Comissões de
Ética Médica, lançado em maio de
2010. A obra possui 140 páginas e
reúne módulos teórico e prático e
legislação vigente, incluindo o novo

Código de Ética Médica, o Código
de Processo Ético-Profissional e regulamento das Comissões de Ética.
Durante as reuniões, a publicação é
entregue aos participantes. A obra
está disponível no Portal do Conselho, no link de publicações.

Eleição para indicar diretor

A

eleição do diretor clínico, pelo
corpo clínico, é um procedimento legal e justo. A 1ª Vara Federal de
Sorocaba publicou sentença em favor
do corpo clínico de hospital da região,
que questionava a obrigatoriedade ou
não de se seguir a orientação do CFM
de eleição. Na sentença ficou claro que
o diretor clínico tem por função a supervisão da prática médica, para cum-

prir os preceitos éticos da profissão,
sendo representante do corpo clínico
e não da instituição. Deve possuir autonomia para desempenho da função,
na medida em que a nomeação pela
diretoria, se verificada a existência de
conflito de interesses entre esta e o corpo clínico, macularia a imparcialidade
necessária à representação dos interesses da classe médica.

Capacitações
realizadas

ética

médica também precisa ser constantemente revisto. Os encontros
são sempre muito didáticos e objetivos e trazem respostas aos nossos questionamentos. Os temas são
extremamente ricos e adequados às
questões que enfrentamos no dia
a dia, nos auxiliando a encontrar
soluções para esses problemas”,
afirma. A médica disse ainda que
a troca de experiência com outros
profissionais enriquece as discussões. “Temos diferentes pontos de
vista sobre uma mesma questão e,
ao compartilhar nossa vivência,
aprendemos com o outro”, finaliza.
“A participação efetiva dos
membros das comissões é fundamental. Sempre há pessoas novas
que não tiveram muito contato
com o tema e com isso acabam não
compreendendo o papel que uma
comissão de ética exerce”, comenta Rogério Sakuma, membro da
comissão de ética do Hospital Ma-

A

lém das atividades em Londrina, também participaram
do curso teórico e prático sobre ética na prática médica integrantes das
comissões de hospitais de Curitiba,
São José dos Pinhais, Ponta Grossa,
Cascavel e Pato Branco. Mais de
120 profissionais foram beneficiados pela iniciativa do Conselho de
Medicina do Paraná em 2011.
Para o então secretário municipal de Saúde de São José dos Pinhais, Armando Raggio, que participou de capacitação realizada
em maio, o encontro proporcionou
privilegiada troca de informações
entre os presentes e aliou a teoria
do Código de Ética Médica com a
vivência do corpo clínico. “É muito importante a apresentação de
questões práticas e de exemplos
de casos reais”, completa.
Participantes destacaram ainda
a oportunidade do contato próximo
com representantes do Conselho,
que diariamente recebem denúncias, realizam apuração de fatos e
instauram sindicâncias e processos ético-profissionais. “Ao aproximar-se do Conselho, as Comissões sentem-se respaldadas para
fornecer informações preventivas
e ações educativas aos médicos”,
assinalou o médico da comissão
do Hospital Bom Jesus, em Ponta
Grossa, Antonio Alcides Klug Junior. Ele destacou ainda a importância de terem recebido exemplar
do Manual de Capacitação das
Comissões de Ética Médica, pois a
consulta frequente ao exemplar da
série Cadernos do Conselho auxilia na atuação da CEM.
Dezembro 2011 | Jornal do CRMPR |
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especialidade

Plástica lança manual de orientação

A

cirurgia plástica desfruta de
um avanço em todos os seus
segmentos. Com este crescimento, aumenta a preocupação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) com
as questões referentes à prática da especialidade e segurança do paciente. Por
isso, a SBCP preparou um manual com
orientações para os cirurgiões plásticos,
recomendando bom senso e profissionalismo ao orientar o paciente. O livro
“Responsabilidade e orientação em cirurgia plástica” foi lançado durante o
48º Congresso Brasileiro de Cirurgia
Plástica, realizado de 11 a 15 de novembro, em Goiânia (GO). A cartilha impressa está sendo distribuído para todos
os 5.047 cirurgiões plásticos brasileiros.
O manual alerta para o perigo de
fazer muitas plásticas de uma só vez
e orienta que hospitais e clínicas exijam um check-up geral. Além disso,
estabelece que o cirurgião deve ter
sempre outro médico ao lado, e não
só um enfermeiro, e que o anestesista fique na sala de cirurgia enquanto
durar a operação. Os cirurgiões não
são obrigados a seguir as orientações,

Protocolo

E

m maio, o CFM anunciou
o Protocolo Informativo e
Compartilhado em Cirurgia Plástica para trazer mais segurança e
transparência a todo processo. O
documento, que deve ser preenchido em duas vias, estabelece critérios e exigências para a prática
da cirurgia plástica e traz informações que devem desestimular
a realização do procedimento sem
condições técnicas e sanitárias. O
protocolo acompanha três etapas
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mas em caso de complicações só terão respaldo da SBCP se cumprirem o
recomendado. Ainda, a abordagem de
questões jurídicas orienta legalmente
os critérios no exercício da profissão.
A publicação aborda com propriedade
a proposta de zelar pela cirurgia plástica diante dos frequentes obstáculos
que abalam sua credibilidade.
“A cirurgia plástica brasileira está
despontando para o mundo. Os cirurgiões plásticos, durante sua formação,
recebem diversas informações científicas e precisamos orientá-los também
sobre suas responsabilidades, direitos
e deveres. Por isso a publicação do
manual, que é um livro para consulta
diária, para manter o profissional altamente informado e atualizado para o
exercício da profissão”, afirma Sebastião Nelson Edy Guerra, presidente da
Sociedade Brasileira de Cirurgia.
“O atendimento, antes de tudo, é
um ato de humanismo. Na sequência
vem a responsabilidade do médico por
seus atos e respeito pelo paciente. A
propaganda é o trabalho bem feito. Estamos lutando contra o mercantilismo e

a propaganda enganosa”, diz. O manual alerta para todos os riscos, deveres e
responsabilidades da área, com base em
toda a regulamentação da Medicina para
a prática da cirurgia plástica e a ética médica. Entre os capítulos do manual, estão
incluídos temas como a responsabilidade civil e criminal do cirurgião plástico,
o ministério público e o papel regulador
na Medicina, marketing e cirurgia plástica, erro médico x resultado não esperado, perícia judicial em cirurgia plástica,
o termo de consentimento, legislação em
cirurgia plástica entre outros.

do procedimento: a consulta e a
avaliação pré-operatória, a fase
hospitalar pré-cirúrgica e o pósoperatório.
O documento prevê que, juntos, médico e paciente preencham
o formulário que inclui dados relativos à identificação, patologia e
indicação, exames pré-operatórios
e consulta pré-anestésica. Também
aborda aspectos da qualificação do
profissional, do local de atendimento, dos equipamentos específicos, do
ato cirúrgico e do pós-operatório.
Trata ainda do uso de curativos e

contenções, drenos, sondagens,
acompanhantes, medicamentos gerais e específicos, controle de diurese e de sinais vitais, entre outros.
O protocolo de segurança não substitui o prontuário médico. A indicação é que todas as especificações e
documentos correspondentes deverão constar no prontuário médico.
O formulário deverá ser preenchido
e assinado em duas vias, sendo uma
entregue ao paciente ou responsável e outra fica na posse do médico.
O protocolo pode ser conferido no
portal do CFM.

P

edido de vista conjunta de
dois senadores adiou para
o ano que vem a votação do PLS
268/02, que regulamenta a profissão
médica, frustrando a expectativa de
ter a aprovação antes do encerramento do ano legislativo de 2011, após
10 anos de tramitação. O pedido
de adiamento ocorreu após a apresentação do relatório favorável do
senador Antônio Carlos Valadares,
em 21 de dezembro. As entidades
médicas viram a situação de forma
positiva uma vez que, com a leitura

do relatório feita e com o pedido de
vista concedido, nada poderá atrapalhar a votação do projeto no próximo
ano. O projeto está na na Comissão
de Constituição e Justiça do Senado
Federal. Se aprovado, segue para a
apreciação de mais duas comissões,
a de Educação, Cultura e Esporte
(CE) e a de Assuntos Sociais (CAS).
Passando por essas etapas, segue
ainda para a votação do Plenário e se
pleiteado, para a sanção presidencial.
As atividades no Congresso serão retomadas em fevereiro.

Obesidade: vigente veto
para medicamentos

D

esde 11 de dezembro, os remédios femproporex, mazindol
e anfepramona, usados no tratamento da obesidade, estão proibidos de
serem comercializados no Brasil. O
veto tinha sido determinado pela Anvisa em outubro, com prazo de 60 dias
para que fossem retirados do mercado. Integrantes do grupo de derivados
anfetamínicos, os três medicamentos
estavam no mercado há 30 anos. O
cancelamento do registro teve a justificativa de que os remédios não reuniam
estudos suficientes que comprovassem
sua eficácia e segurança.
O CFM chegou a impetrar com
ação civil pública na Justiça Federal
para garantir a venda e a produção de
emagrecedores derivados de anfetamina no Brasil, mas não obteve êxito. A
classe médica defende que a proibição
não foi a melhor decisão. Profissionais
dizem que a retirado do mercado des-

ses inibidores de apetite pode fazer com
que pacientes acabem buscando prtodutos falsificados. Além disso, muitos
tratamentos que já vinham sendo desenvolvidos terão que ser revistos. “A
partir de agora, todos os pacientes que
faziam uso destas medicações têm que
se consultar novamente para ver o que
deve ser feito, evitando qualquer irregularidade’’, aponta o vice-presidente
do CRM-PR, Alexandre Gustavo Bley.
Conforme a Anvisa, a partir de
agora resta aos médicos a indicação
da sibutramina ou do orlistate para o
tratamento de pacientes obesos. A sibutramina era o pivô da discussão em
torno de emagrecedores, mas depois
de meses de discussão permaneceu no
mercado sob exigências mais rígidas.
Ela somente poderá ser vendida após
paciente e médico assinarem termo de
esclarecimento em que afirmam estar
cientes dos riscos e contraindicações.

DEMOGRAFIA
MÉDICA
A pesquisa Demografia
Médica no Brasil: dados
gerais e descrições de
desigualdades, realizada
em conjunto pelo CFM
e Cremesp, foi lançada
no início de dezembro. O
estudo traz dados sobre
o perfil demográfico dos
médicos, a distribuição
geográfica, a presença
nos setores público e
privado da saúde, além
de um censo inédito
dos especialistas e
algumas comparações
internacionais.Objetiva,
assim, produzir
conhecimento sistemático,
objetivo e preciso sobre o
cenário geral da Medicina
no país, possibilitando
subsidiar políticas públicas
de saúde. Precedendo o
lançamento, representantes
do CFM entregaram em 30
de novembro uma cóia do
documento ao secretário
de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde (Sgtes),
Milton Arruda, e ao chefe
de gabinete do Ministério
do Saúde, Mozart Sales. O
Brasil tem hoje 371.788
médicos em atividade,
sendo 55,1% especialistas.
O Sul tem o maior número
de especialistas: 1,95 para
cada médico generalista.
Confira a íntegra da
pesquisa no Portal do
CFM (http://portal.cfm.
org.br/images/stories/pdf/
demografiamedicanobrasil.pdf).
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profissão

Regulamentação
fica para 2012

prevenção

Programa de orientação
de amamentação

A

o som da famosa marchinha de carnaval “Mamãe
eu quero mamar!”, as mães ‑ e
futuras mães ‑ são recebidas no
início da palestra do programa
de orientação de amamentação,
criado em 1999 pela Associação
Brasileira de Mulheres Médicas
– Regional Paraná (ABMMPR). Nestes 12 anos o projeto
tem auxiliado mães e pais, de
primeira viagem ou não, a alcançar uma gestação e uma maternidade saudável.
“Sem ter problemas para amamentar, as mães têm menos dificuldades e, entendendo melhor a
fisiologia da amamentação, ficam
disponíveis para os bebês mais
tempo. As crianças ganham mais
peso, evitam chupetas, mamadeiras e outras artes que as mães inventam para diminuir o tempo de
amamentação ou até mesmo substituí-la”, afirma a ginecologista e

SENSIBILIZAÇÃO
Cerca de 40% das participantes do “Mamãe eu quero
mamar!” ingressam como
voluntárias, “salvando vidas” através do leite doado
aos bancos de leite humano.
“O projeto já formou 4.400
doadoras, gerando 17.600
litros de leite, que vai direto para a UTI de vários
hospitais, como Pequeno
Príncipe e Evangélico. É uma
estrutura que salva a vida
de muitas crianças”, afirma
32
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obstetra Virgínia Merlin, uma das
fundadoras do projeto e membro
da equipe atual de coordenação.
Bebês amamentados adequadamente tornam-se crianças
saudáveis. Com isso, as mães
também apresentam menos queixas. Assim, os pediatras e obstetras podem dar um atendimento
ainda melhor no consultório. A
oficina de amamentação é uma
atividade preventiva que reforça
e complementa o que é visto nos
consultórios. A mulher grávida
precisa receber treinamento para
amamentar da melhor forma.
O curso é um diferencial neste
processo, gerando uma amamentação tranquila, com amor e serenidade. “Os obstetras precisam
orientar as mães e encaminhá-las
para esta palestra, que é um reforço expressivo na orientação”,
comenta a médica, convidando
os colegas de profissão a incenti-

varem suas pacientes a participarem do programa.
Virgínia Merlin, que já tem 31
anos de Medicina, transmite entusiasmo cativante ao falar sobre
o programa. “A amamentação
cria um vínculo entre mãe e filho. Com a chegada do bebê há
grandes transformações e os pais
precisam estar preparados para
isso”, afirma. Essas questões são
trabalhadas na palestra, pois afetam diretamente a amamentação.
Como preparar a mama, o papel
cultural que o leite exerce para a
vida da criança, como a mãe se
comportará com as diferenças
que acontecerão na vida dela,
como a criança vê a mama, entre
outros pontos são discutidos com
os participantes. As gestantes
do “Mamãe eu quero mamar!”
são orientadas e sensibilizadas a
amamentar seus filhos com segurança e qualidade.

a enfermeira Rosane da Silva,
responsável pela captação de
doadoras do Banco de Leite
Humano (HUEC), que também auxilia no programa de
orientação de amamentação.
A Rede Brasileira de Bancos de
Leite Humano é reconhecida
pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) como a maior
e mais complexa do mundo.
Atualmente são 203 bancos e
106 postos de coleta. Por ano,
são recolhidos cerca de 150
mil litros, que são distribuídos

a mais de 135 mil recémnascidos, principalmente aos
que estão hospitalizados. O
Paraná conta com oito bancos
de leite: Londrina, Maringá,
Curitiba (Hospital Evangélico
e de Clínicas), Ponta Grossa,
Foz do Iguaçu, Cascavel e
Toledo. Em 2008, de acordo com Virgínia Merlin, o
Paraná recebeu o prêmio
do Ministério da Saúde por
ter tido a maior coleta de
leite humano do Brasil.

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA
Na oficina de amamentação,
a “família grávida” é recebida de
braços abertos. Pai e avós são convidados para participar junto com
as mães. Virgínia Merlin explica
que é muito importante a partici-

pação dos familiares que acompanham a gestante e que estarão
presente na vida do bebê, pois
informações distorcidas podem
atrapalhar a relação de amamentação entre mãe e filho. A família
precisa estar atenta e conhecer de
perto o assunto.
O programa também trabalha
as questões da paternidade responsável. “O pai precisa participar da
rotina da mãe, ele tem um papel
a desempenhar. Ele precisa estar
presente na amamentação, pois
exerce um estímulo psicológico
para a mãe”. O acompanhamento
das avós no programa também é
recomendado. “As avós que tiveram problemas para amamentar e
chegam ao curso, às vezes, carregadas de crendices, passam esse
estigma para as gestantes”, alerta.
COMO SURGIU
Virgínia Merlin estava na presidência da ABMM-PR quando o

programa foi fundado, em 1999,
e permanece desde então envolvida com o projeto. “O programa
nasceu na Associação e mantémse até hoje com o incentivo de
cada gestão”, relembra. Na época, as médicas Zilda Arns e Elisa
Checchia Noronha – fundadora
do curso “Parto sem medo” –
foram grandes incentivadoras.
Atualmente, uma equipe da Associação, presidida atualmente
pela médica Wilma Brunetti, coordena o projeto.
O “Mamãe eu quero mamar!”
atua em duas frentes da campanha “Oito jeitos de mudar o
mundo”, que faz parte dos objetivos do milênio, lançado pela
Organização das Nações Unidas
(ONU) em 2000. O programa de
orientação de amamentação ajuda a reduzir a taxa de mortalidade infantil e a melhorar a saúde
da gestante, que são dois itens da
campanha.

COMO PARTICIPAR
O programa é realizado uma vez por mês, de março a dezembro, das 18h30 às 22h. Cada palestra comporta até 150 pessoas. Por uma parceria com o Grupo Educacional Uninter,
os encontros são realizados no auditório da entidade, no
Edifício Garcez, no centro da Capital (Av. Luiz Xavier, 103,
7° andar). As inscrições podem ser feitas na hora. O último encontro de 2011 foi realizado em 15 de dezembro.
Para participar, há uma taxa simbólica de R$ 20 para a manutenção do projeto. “Todos os participantes recebem um lanche e a
equipe, que trabalha para o programa, também é remunerada para
se dedicar com mais tempo ao projeto. É um investimento que a
família faz na qualidade de vida da gestante e do bebê”. Outras
informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3074-4040.

PARECERES DO CRM-PR
Todos os pareceres emitidos pelo Conselho do Paraná estão disponíveis no Portal. São 67 somente de 2011, estando entre os últimos assuntos como exercício da Medicina após aposentadoria por invalidez, descredenciamento de
plano de saúde e útero de substituição.
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prevenção

Ainda, as gestantes e demais
acompanhantes recebem orientações de uma odontopediatra, que
ministra sobre saúde oral, cárie
de mamadeira, higiene bucal da
criança e a importância do exercício da boca para que a criança
fale melhor, coma melhor e desenvolva na amamentação.

livros

“Medicina - Fragilidades de um
modelo ainda imperfeito”

O

médico paranaense Marcelo
Derbli Schafranski lançou o
primeiro livro: Medicina - Fragilidades de um modelo ainda imperfeito. Entre os temas, o autor aborda
as “armadilhas” da Medicina baseada em evidências. “Trata-se de um
livro que consideramos de leitura
essencial, principalmente por parte
dos acadêmicos de Medicina, face
aos exemplos práticos nele contidos,
bastante didáticos e voltados à educação médica continuada”, afirma.
A obra foi lançada oficialmente
em 21 de outubro, na Universidade
Estadual de Ponta Grossa, duran-

te o Encontro Anual de Iniciação
Científica (EAIC). O livro já está
disponível pela internet, no site da
editora Schoba, e em breve chegará às livrarias. “Certamente alguém tinha que colocar no papel
os conceitos tão bem dominados
pelo escritor, iluminando-nos sobre os perigos que nos afrontam
constantemente pela manipulação
dos números”, comentou o médico
Domingo Braile, editor da Revista
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (RBCCV).
Marcelo Derbli Schafranski,
Doutor em Medicina Interna pela

UFPR, é membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da
Pan American League of Associations for Rheumatology (PANLAR).

História da Medicina no Paraná
"

C

ontribuição à história da
Medicina no Paraná” reúne
a trajetória de especialidades médicas, entidades associativas, hospitais
do Estado e dos atos, fatos e pessoas
que dela participaram. O conselheiro
Ehrenfried Othmar Wittig, que também é diretor do Museu de História
da Medicina do PR, coordenou a edição da obra, que contou com 34 colaboradores. “A ideia foi resgatar dados
antigos sobre a evolução da Medicina

Publicação "AMB 60 anos"

D

esde a década de 50, quando
médicos reivindicavam melhores condições de trabalho e remuneração, colocou-se em pauta a necessidade da criação de uma instituição
médica nacional. Foi quando dois expoentes da área, os professores Alípio
Corrêa Netto e Jairo de Almeida Ramos, idealizaram a Associação Médica
Brasileira. A eleição ocorreu em 1951
34
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durante o Congresso do Brasil-Central,
realizado em Uberaba (MG), com o
Prof. Alípio sendo aclamado primeiro
presidente. Estas passagens estão presentes no livro AMB 60 anos. A obra
demarca as principais ações e finalidades da AMB, em áreas diversas, como
cultural, política, educativa e histórica.
São quase 40 autores. A obra terá impressão em português e inglês.

no Estado. Com isso, também queremos estimular novos autores a escreverem sobre a história, complementando a já existente, visto que o livro
não abrangeu tudo que existe. Sempre
há novos pontos de vista e interpretações”, explica o coordenador e autor
de três dos 41 capítulos da obra, que
traz na capa uma das várias imagens
resgatadas na obra: pacientes no quarto do Instituto de Medicina e Cirurgia
do Paraná, em 1941.

ética

CRM simula julgamento para
acadêmicos e profissionais

N

o dia 11 de novembro, estudantes de Medicina da
UFPR, PUC e FEPAR participaram de julgamento simulado realizado pelo Conselho de Medicina
do Paraná em sua sede. O evento
teve a participação de cerca de 120
alunos. O corregedor-adjunto do
Conselho, Roberto Issamu Yosida, deu início às atividades explicando como são feitas denúncias,
apuração de fatos e instauração de
sindicâncias e processos ético-profissionais, sendo acompanhado por
falas de outros integrantes do Departamento Jurídico. Na sequência
houve a análise de um caso no qual
uma gestante Rh-, que deu à luz um
bebê com Rh+, não recebeu a vacina após o parto.
“A participação dos alunos é
fundamental e a resposta sempre
muito boa, afinal a gente nunca
pensa que pode acontecer com a
gente”, avalia Marcelo Del Olmo
Sato, professor de Deontologia da

PUC-PR. Para a estudante Mariana Baraldi Mafra, do 4.º período da
PUC e que interpretou a denunciada, “o simulado ajudou a ter uma
noção da realidade e ver que encarar uma advertência ou suspensão
não é brincadeira”.
O Prof. Edison Luiz Almeida
Tizzot, coordenador do curso de
Medicina da UFPR, enalteceu a
iniciativa e sua importância na formação dos alunos: “É uma ótima
ideia, pois eles têm a oportunidade
de conviver com situações reais e
que poderão enfrentar no futuro.
É uma grande lição”. O conselheiro Roberto Issamu Yosida vai
além: “Não são as grandes cirurgias ou casos complexos que necessariamente causam os maiores
problemas. São as coisas simples,
corriqueiras, do dia a dia, como
o exemplo que utilizamos, que
acabam passando despercebidos.
Mostrando desta forma, os alunos
nunca irão esquecer”.

Outro evento que contou com a
realização de um julgamento simulado promovido pelo CRM-PR foi o
54.º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, realizado em
Curitiba de 12 a 15 de novembro.
Na tarde do dia 13, 68 participantes
acompanharam a simulação do júri
do caso de uma primigesta que teve
óbito fetal durante internamento.
“Ambas as situações cumpriram seu papel educativo, com bastante discussão, e o clima, o envolvimento humano que conseguimos
nos dois simulados com pessoas
interpretando os denunciantes e denunciados faz muita diferença. No
Congresso, os profissionais ainda
puderam contribuir com experiências e outros conhecimentos. Percebe-se que o ser humano precisa
compreender o porquê das coisas e
que por mais absurda que pareça a
situação temos sempre que ouvir as
duas partes”, conclui Roberto Issamu Yosida.

LIVRO PARA ESTUDANTES
Reunida em 10 de novembro, em Brasília, a
Comissão de Direito Médico do CFM deu se
quência ao desenvolvimento de obra destinada aos
estudantes de Medicina. O livro irá abordar temas
como: erro laboratorial, perícia médica, eutanásia,
sigilo médico, cuidados paliativos, teoria da culpa,

reprodução assistida, relação médico-paciente, entre
outros. Participaram da reunião os membros José
Fernando Maia Vinagre (CFM), Diaulas Ribeiro
(MP-DFT), Giselle Crosara (CFM), Antonio Carlos
Roselli (OAB), Armando Otávio de Araújo (CRMRN) e Henrique Carlos Gonçalves (Cremesp).
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dia do médico

Homenagens aos expoentes éticos
da Medicina Paranaense

A

tradicional solenidade do
Conselho Regional de Medicina do Paraná em comemoração ao Dia do Médico teve, em
2011, a homenagem a 53 profissionais que alcançaram 50 anos
de dedicação ética à atividade e
também a entrega da Medalha de
Lucas – Tributo ao Mérito Médico a dois exemplos de engajamento a causas sociais e humanitárias. A cerimônia, antecipada
de 18 para 15 de outubro, ocorreu na sede do Conselho – a Casa
do Médico – e teve em destaque
ainda a premiação da 22.ª edição
do Concurso de Monografia sobre Ética Médica, Bioética e Profissão Médica, certame que este
ano teve como tema “Judicialização na Medicina”.
A Estatueta da Medicina e o
Diploma de Mérito Ético-Profissional, que visa reverenciar àqueles que completaram o Jubileu de
Ouro como exemplos de dignificação à Medicina, foram conferidos em sua maioria a formandos
de 1961 da Universidade Federal
do Paraná, ano que, excepcionalmente, teve uma segunda turma,
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também chamada de “excedente”. Foi a primeira vez que os dois
grupos confraternizaram num
mesmo evento. Dentre os homenageados, dois ex-presidentes
e membros-natos do Conselho
de Medicina e seu representante
do Paraná no Conselho Federal:
Duilton de Paola e Luiz Carlos
Sobânia, ambos professores da
UFPR e envolvidos na formação
de gerações de médicos.
Instituída em 1996, sob inspiração no Patrono do Médico,
o apóstolo São Lucas, a medalha
que leva seu nome tinha sido conferida até 2010 a somente nove
médicos de reconhecido comprometimento com ações solidárias,
dentre eles o Dr. Hélio Brandão,
fundador do Clube da Soda, que
foi o primeiro a receber, e a Dra.
Zilda Arns Neumann, fundadora da Pastoral da Criança. Este
ano, receberam a Medalha de
Lucas os Drs. Frank Ogatta, de
Londrina, e Ehrenfried O. Wittig, de Curitiba. O primeiro, que
já havia recebido o Diploma de
Mérito em 2005, foi distinguido
com a comenda pelo trabalho

“Ser médico é ter uma sensação
semelhante ao processo de transfiguração de Cristo. É a sensação de
poder deixar transbordar fora de si
uma energia que pode ser espalhada diante daquele que está diante
de nós. Nem sempre podemos
curar [citando Wadir Rúpollo].
Mas quando podemos amenizar
o sofrimento já valeu a pena.”
Ari Leon Jurkiewcz
que coordenou durante mais de
três décadas, assistindo de forma
itinerante e voluntária os idosos
nikkeys do Paraná. O Dr. Wittig,
que em 2011 também recebeu o
Diploma de Mérito Ético, tem
uma história de dedicação a causas médicas e sociais. Ele foi o
responsável pela implantação no
Estado da triagem neonatal, o
chamado “teste do pezinho” que
registra a marca de 3,2 milhões
de testes realizados e incontável
número de pessoas beneficiadas
pela prevenção de agravamento
de doenças ou com acompanhamento de tratamento.

dia do médico

Solenidade teve mais
de 300 participantes

Concurso de
monografia

abertura dos festejos do Dia do Médico ocorreu às 19h de 15 de outubro, no auditório
Conselheira Raquele Rotta Burkiewicz e com transmissão em telão para o hall e espaço cultural do
Conselho Regional de Medicina do Paraná. O médico Márcio Luiz Nogarolli, mestre de cerimônias,
promoveu as boas-vindas aos mais de 300 participantes. Compuseram a mesa-diretora o presidente
do Conselho de Medicina, Carlos Roberto Goytacaz
Rocha; José Fernando Macedo, que fazia a sua despedida da presidência da Associação Médica do Paraná; Mario Antonio Ferrari, presidente do Simepar;
Ari Leon Jurkiewcz, vice-presidente da Academia
Paranaense de Medicina; e o conselheiro do Cremesc, Nelson Grisard.

primeiro lugar no concurso de monografia
coube à advogada e servidora pública federal
Mônica Cristina da Costa, residente em Rio Negro
(PR), que compareceu à solenidade e recebeu o seu
diploma e premiação em dinheiro. Foi selecionado
em segundo lugar advogado Edson Silva da Costa,
de São Miguel do Iguaçu (PR) (foto menor), que não
pôde participar da cerimônia, mas que compareceu
posteriormente na sede do Conselho para receber seu
prêmio. Por decisão da comissão julgadora do certame, ainda foi conferida “menção honrosa” aos trabalhos de Eduardo Murilo Novak, médico, advogado
e professor de Medicina Legal e de Ética Médica da
UFPR, e de Sônia Wendt Nabarro, médica e escritora
com residência em Campinas (SP).

A

O

FRASES
“Quando essas turmas chegaram à Universidade, esta Casa do
Médico nem sequer existia. Os homenageados fizeram e viveram essa
história. Somos anjos de uma asa só e precisamos nos abraçar uns aos
outros para poder voar.”
Carlos Roberto Goytacaz Rocha
“Só Deus, em sua infinita bondade, para colocar o homem para fazer
o bem ao próximo. Agradecemos a Deus por estes homens que completam 50 anos de exercício da Medicina. Continuo acreditando que a
nossa profissão vai além do dinheiro. É o amor pelo valor de ser médico. Este é um desígnio divino. Parabéns aos médicos por esta carreira e
aos cônjuges pela compreensão nesta caminhada.”
José Fernando Macedo
“São 50 anos de entrega à profissão, que retrata a preocupação com a
saúde. Há 80 anos surgiu o movimento para a construção do sindi-

cato em circunstâncias parecidas com os problemas que enfrentamos
hoje. Estamos batalhando, como classe médica, pela regulamentação
da Medicina, valorização do SUS e pela emenda 29. Trago esses
pontos a lembrança, pois fazem desta luta desde que cada um aqui
ingressou na profissão.”
Mário Antonio Ferrari
“Aprendi a ser médico aqui no Paraná. Dizem por aí que a
Medicina é uma arte, mas, na verdade, é uma profissão que requer
disciplina, compaixão e ética.”
Nelson Grisard
“Este não é um amor cor de rosa, não é simples. Mas é real e verdadeiro.
A razão para se chegar a 50 anos é o amor. E parabéns a estes profissionais que no auge da maturidade escolheram continuar amando.”
Grupo Seresta Urbana
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O conselheiro Alceu Fontana
Pacheco Júnior e o homenageado.

DR. AROLDO BRASIL THOMÉ (CRM 1367)

A médica Ana Maria Bebik dos
Santos na entrega do Diploma e a
Estatueta da Medicina ao Dr. Gusso.

VALEU A PENA. DENTRO DESSES ANOS TODOS A ALEGRIA SEMPRE PRESENTE, A GRANDE SATISFAÇÃO E O AMOR AOS PACIENTES É O QUE COMPENSA.
38
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DR. CARLOS ANTONIO SIQUEIRA GUSSO (1486)

Dr. Carlos e o filho médico Januário de Sio Neto.

“

EXERCER A MEDICINA JÁ FOI MUITO MELHOR, NO TEMPO EM QUE AINDA INAUGURÁVAMOS OS
HOSPITAIS. INFELIZMENTE, HOJE FECHAMOS; NÃO SE DÁ O MESMO VALOR PARA A PROFISSÃO.

DR. CARLOS FELIPE DE SIO (1358)

”

A médica Valderez Parolin Teixeira fez
entrega o Diploma e a Estatueta ao pai.

DR. DARLEY ANTONIO PAROLIN (1158)
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Na homenagem in memoriam ao Dr. Donard
Augusto Benhack, seu filho médico, Dr. Marcelo
Luiz Bendhack recebe a Estatueta e o Diploma
das mãos do conselheiro Arnaldo Lobo Miró.

DR. DONARD AUGUSTO BENDHACK (1172)

O médico Luciano de
Paola entrega as comendas aos pais Duilton e
Rosy Ribeiro de Paola,
formandos da mesma
turma de 1961 da UFPR.

“
40

SÃO 50 ANOS DE UNIÃO, EM TODOS OS SENTIDOS, EMOCIONAL E PROFISSIONAL. É UMA COLABORAÇÃO MÚTUA E RECÍPROCA. QUE OS JOVENS SIGAM ESSE EXEMPLO DE RESPEITO MÚTUO, CADA UM
DENTRO DE SEU RAMO DE ATIVIDADE, E QUE SE AMEM ACIMA DE TUDO, NO LAR E NA PROFISSÃO.
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DUILTON DE PAOLA (1108) E ROSY RIBEIRO DE PAOLA (3805)

”

Conselheiro Miguel Ibraim
Abboud Hanna Sobrinho
faz a entrega do Diploma e
Estatueta ao Dr. Wittig.

DR. EHRENFRIED OTHMAR WITTIG (1123)

Dr. Emílio Salvador Granato e o
conselheiro Clóvis Marcelo Corso.

EU ADOREI O QUE FIZ E CONTINUO ADORANDO. CONTINUO TRABALHANDO NA MESMA ÁREA QUE ELEGI HÁ
TANTOS ANOS E À QUAL DEDIQUEI TODA A MINHA VIDA, SEJA COMO ATUANTE OU COMO PROFESSOR.

DR. EMÍLIO SALVADOR GRANATO (1313)

Dezembro 2011 | Jornal do CRMPR |

41

Prof. Nelson Grisard, do Cremesc, na
homenagem ao Dr.
Geraldo de Freitas.

DR. GERALDO MUNIZ TEIXEIRA DE FREITAS (1378)

Dr. Gerson e os quatro filhos
médicos: André, Guilherme,
Gerson Francisco e Fábio.

O AMOR, SEM DÚVIDA, SE NÃO FOSSE O AMOR, DE NADA VALERIA ESSES ANOS TODOS.
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DR. GERSON GOMES (1837)

O médico Vinícius
Bittencourt Ludwig na
homenagem ao pai.

“

”

É UM PERÍODO QUE EU REPETIRIA TUDO DE NOVO. MUITO SACRIFÍCIO, MAS MUITA SATISFAÇÃO EM PODER CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO PACIENTE, PARA CONFORTÁ-LO, COMPREENDÊ-LO E APOIÁ-LO ACIMA DE TUDO.

DR. GUIDO LUDWIG (1227)

Homenageada e a conselheira Marilia Cristina Milano Campos.

COM NATURALIDADE E MUITO AMOR CUMPRIMOS A NOSSA OBRIGAÇÃO.

DRA. HAYDEE ABDALLA (1237)
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O homenageado recebeu o Diploma e a
Estatueta da Medicina das mãos do filho
médico Luiz Henrique Camargo Bigarelli.

DR. JOSÉ EPHISIO BIGARELLI (1293)

Médico José Luiz Pires Junior na
entrega das comendas ao pai.
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DR. JOSÉ LUIZ PIRES (1569)

Dr. José Renato Corrêa
Küster e o sobrinho médico, Dr. Antonio Carlos
Corrêa Küster Filho.

“

SEMPRE TIVE VOCAÇÃO. CONTINUO ATUANDO E AGINDO. TUDO QUE FIZ FOI DIRECIONADO
A TRATAMENTOS E ISSO ME FEZ TER FORÇAS PARA SEGUIR EM FRENTE.

DR. JOSÉ RENATO CORRÊA KÜSTER (1169)

”
Dra. Jurema recebe a
Estatueta e o Diploma das
mãos da conselheira Paola
Andrea Galbiatti Pedruzzi.

DRA. JUREMA JORGE GEORGI (1202)
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Dr. Laerte recebe a homenagem do filho médico, Dr. Laerte Justino de Oliveira Filho, e do conselheiro Hélcio Bertolozzi Soares.

“

”

A HOMENAGEM ME SERVIU COMO UMA REFLEXÃO E UM SENTIMENTO DE MISSÃO CUMPRIDA. NÃO CONSEGUI FAZER
TUDO O QUE QUERIA, MAS QUASE. OS OBSTÁCULOS NÃO FORAM FÁCEIS. O SUPORTE PARA CHEGAR AOS 50 ANOS DE MEDICINA FOI MUITO AMOR, DEDICAÇÃO, DETERMINAÇÃO E A BANDEIRA ‘VAI DAR CERTO, VOU VENCER’ ERGUIDA SEMPRE.

DR. LAERTE JUSTINO DE OLIVEIRA (1121)

O médico Fábio Choma faz a entrega das comendas ao pai, Dr. Leo.
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DR. LEO CHOMA (1610)

Dr. Luiz Affonso de Loyola
Buquera e a conselheira
Keti Stylianos Patsis.

“

FOI UM RAIO QUE PASSOU EM MINHA VIDA. COM MUITOS TROVÕES, MAS
MUITO TEMPO BOM E SOL. O AMOR SEMPRE ESTEVE À MINHA FRENTE
E EU AGRADEÇO A DEUS PELA MINHA CARREIRA.

DR. LUIZ AFFONSO DE LOYOLA BUQUERA (1307)

”

O médico Roberto Luiz Sobânia presta homenagem ao pai,
ex-presidente do CRM-PR.

DR. LUIZ CARLOS SOBANIA (1207)
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Dr. Luiz Grocoske recebe a homenagem do filho
médico Francisco Luiz Busato Grocoske e do presidente do CRM-PR, Carlos Roberto Goytacaz Rocha.

“

A PRÁTICA MÉDICA NOS DEIXA COM A SENSAÇÃO DE FAZER AS COISAS BEM FEITAS. A CADA DIA APRENDEMOS
MAIS. JÁ ESTOU CURIOSO PARA SABER O QUE VOU APRENDER AMANHÃ; NÃO PARAMOS NUNCA.

“

DR. LUIZ FERNANDO KÜSTER GROCOESKE (1351)

Dr. Luiz Liberatti e o sobrinho
médico Roberto Feitoza da Silva.

A EMOÇÃO DESSE MOMENTO PODE TRADUZIR E EXPRIMIR TUDO QUE SINTO. FOI A CONCRETIZAÇÃO DE UM
SONHO, A REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO, SEMPRE COM MUITO CARINHO, ÉTICA, RESPEITO E HUMANISMO.
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DR. LUIZ LIBERATTI (1452)

”

O homenageado com os filhos
médicos André Auersvald e
Luiz Augusto Auersvald.

“

SINTO UMA ENORME ALEGRIA, FELICIDADE E EMOÇÃO POR TER CONSEGUIDO CHEGAR ATÉ AQUI, POR ESTAR
NOVAMENTE REUNIDO COM A MINHA TURMA.

DR. MILTON GAUDENCIO AUERSVALD (1716)

”

Médico Marcelo Leitão fz a entrega do Diploma e Estatueta ao pai.

“

FOI UMA JORNADA LONGA, COM MUITAS CONQUISTAS, MUITAS VITÓRIAS E POUQUÍSSIMAS DECEPÇÕES. SE FOSSE PARA ESCOLHER OUTRA PROFISSÃO ESCOLHERIA A MEDICINA, POIS COM CERTEZA FARIA TUDO DE NOVO.

DR. OLIVAL RONALD LEITÃO (1268)
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Dr. Orival recebe a homenagem
do conselheiro Donizetti Dimer Giamberardino Filho.

DR. ORIVAL COSTA (1214)

Dr. Osmundo com a filha médica
Patrícia e os netos Vitória e André.

“

ESSES 50 ANOS DE MEDICINA FORAM UMA SUCESSÃO DE DESAFIOS E VITÓRIAS AO LONGO DO TEMPO. SE FOSSE POSSÍVEL, FARIA MAIS 50 ANOS.
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DR. OSMUNDO PEREIRA SARAIVA (1360)

”

Dr. Plácido recebe a homenagem do conselheiro
Luiz Sallim Emed e do
primo José Sória Arrabal, também médico.

“

ANTES DE SER MÉDICO, É PRECISO SER HOMEM E A HOMBRIDADE É ADQUIRIDA NO LAR. ADORO MEDICINA,
PEÇO A DEUS QUE ME DEIXE VIVER 100 ANOS, POIS QUERO DAR MUITO MAIS. DEUS ME DEU A POSSIBILIDADE
DE ALIVIAR A DOR DOS OUTROS E TUDO É FEITO COM AMOR POR ISSO. É UMA DELÍCIA, É GRATIFICANTE.

DR. PLÁCIDO ARRABAL (1978)
Secretário-geral do Conselho,
Hélcio Bertolozzi Soares fez a
entrega do Diploma e Estatueta.

“

”

”

MEDICINA É UM SACERDÓCIO QUE NOS DÁ MUITA ALEGRIA
E SATISFAÇÃO EM PODER AJUDAR AS PESSOAS.
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Homenageada recebeu a Estatueta e o Diploma das mãos
da conselheira e tesoureira
Roseni Teresinha Florencio.

“

NA MEDICINA ENCONTREI UMA FORMA DE VIVER MELHOR. TODA MULHER TEM MUITO AMOR PARA DAR.
APESAR DE EU TER MINHA FAMÍLIA PARA ME DEDICAR, AINDA SOBRAVA MUITO AMOR. ASSIM,
DEDIQUEI ESSE AMOR AOS MEUS PACIENTES E TIVE UMA VIDA PLENA.

DRA. ROSE MARIE ABUJAMRA IZE (1140)

”

A homenageada e o conselheiro Gustavo Justo Schulz.

“

”

A EXPERIÊNCIA E VIVÊNCIA É MARAVILHOSA E MUITO GRATIFICANTE. NO FATO DE SE TER
CONDIÇÕES DE AJUDAR OS OUTROS ESTÁ O VALOR DESSES 50 ANOS DE MEDICINA.
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DRA. ROSE MARIE TAGGESELL (1372)

Homenageado recebe as comendas das
mãos do Dr. José Fernando Macedo, representante da AMP e AMB.

DR. RUY PAIM SANTIAGO (1725)
Presidente do Simepar, Mario Antonio
Ferrari, fez a entrega das comendas.

“

MEDICINA VALE A PENA, MESMO COM TODOS OS PROBLEMAS, SOFRIMENTOS E DIFICULDADES.

DR. VALDIR DE PAULA FURTADO (1296)

”

Dezembro 2011 | Jornal do CRMPR |

53

Dr. Walter, ladeado pelo
neto, sextanista de Medicina, e o presidente da Academia Paranaense de Medicina, Ari Leon Jurkiewicz.

“

”

COMO SALVAR VIDAS, ALIVIAR A DOR E ACONSELHAR FOI IMPORTANTE EM MINHA VIDA.

DR. WALTER BECKERT (1720)

O homenageado e o conselheiro Sérgio Maciel Molteni.

ESTA JORNADA, DE TÃO PRAZEROSA, PASSOU SEM A GENTE PERCEBER.
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DR. WILHELM RICHARD LOTHAR SCHACK (1457)

DR. WITTIG, O HOMENAGEADO COM A MEDALHA DE LUCAS, LADEADO
PELA ESPOSA E DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES MÉDICAS.

DR. FRANK OGATTA, TAMBÉM HOMENAGEADO COM A
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MEDALHA DE LUCAS, ENTRE SEUS FAMILIARES.

dia do médico

A Estatueta da Medicina e o Diploma de Mérito Ético-Profissional foram conferidos em 2011 a 53 médicos que comemoram o Jubileu de Ouro.

Entrega do Diploma de
Mérito Ético em Londrina

C

inco médicos que residem
em Londrina, que em 2011
completaram 50 anos de exercício
da atividade de forma exemplar,
receberam a Estatueta de Medicina e o Diploma de Mérito ÉticoProfissional em solenidade realizada em 17 de novembro na sede
da Delegacia do Conselho da-

quela região. Foram homenagea
dos os Drs. Joaquim Cirilo Vieira Neto, Miguel Arcanjo Juliani,
Nereu Clovis Genta, Nasir Jamil
Bauab e Fernando Barreto não
puderam comparecer à cerimônia
do Dia do Médico, que ocorreu
em 15 de outubro em Curitiba. O
diretor-geral da Regional de Lon-

drina, João Henrique Steffen Junior, o vice-diretor Mário Machado Junior, o secretário Jan Walter
Stegmann e o delegado Alcindo
Cerci Neto foram os responsáveis
pela entrega das comendas, tendo
exaltado o exemplo de dignificação dos profissionais, pioneiros
da região.

RELAÇÃO DEMAIS HOMENAGEADOS

Encerramento
musical
Na solenidade do Dia do Médico, em
Curitiba, todo o festejo foi marcado
por muita emoção, inclusive o seu
encerramento, com a apresentação
musical do "Grupo Seresta Urbana",
pertencente ao Espaço Musical Academia de Música e que, pelo segundo
ano consecutivo, aceitou o convite do
Conselho para prestar homenagem
aos médicos paranaenses.
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A homenagem com o Diploma de Mérito Ético-Profissional e a
Estatueta da Medicina ainda alcançou os seguintes médicos que não
puderam comparecer à solenidade em Curitiba:
» Dr. Amadeu Cassilha (CRM-PR 1209), especialista em hematologia e pediatria, residente em Curitiba.
» Dr. Edson Ferreira Sampaio (1295), especialista em cirurgia geral,
residente em Irati (PR).
» Dr. Eduardo Walczewski (1550), residente em Corbélia (PR).
» Dr. Hélio Borges Beller (2438), residente em Rio Negro (PR).
» Dr. José Rodrigues Neto (1657), especialista em cirurgia geral,
residente em Ubiratã (PR).
» Dra. Maria de Jesus Rodrigues Pillar (2008), residente em Curitiba.
» Dr. Mário Eduardo Rossi (1409), homenagem in memoriam.
» Dr. Mario Fernando de Camargo Maranhão (1115), especialista
em cardiologia, residente em Curitiba.
» Dr. Reginaldo José Bocuti (1424), residente em Curitiba.
» Dr. Roberto Carderelli (1611), especialista em cardiologia, residente em São Paulo (SP).

A

qualquer momento o sistema
de recadastramento nacional
dos médicos será desativado. Por
isso, os médicos que ainda não o
fizeram devem comparecer com urgência à Sede do CRM ou nas Delegacias Regionais. Vale ressaltar que
é dever do médico cumprir com sua
responsabilidade profissional e fornecer ao Conselho seus dados constantemente atualizados. O artigo 6°
da lei 3.268, de 1957 e do Decreto
Federal 44.045 de 1958 diz: "Fica
o médico obrigado a comunicar ao
Conselho Regional de Medicina em
que estiver inscrito, a instalação de
seu consultório ou local de trabalho
profissional, assim como qualquer

transferência de sede, ainda quando na mesma jurisdição". Ainda, de
acordo com o artigo 17 do capítulo
III do Código de Ética Médica, é vedado ao médico "deixar de cumprir,
salvo por motivo justo, as normas
emanadas dos Conselhos Federal e
Regionais de Medicina e de atender
às suas requisições administrativas,
intimações ou notificações no prazo
determinado".
Para fazer o recadastro basta
comparecer ao Conselho, pessoalmente, com os seguintes documentos: carteira de identidade (RG),
título de eleitor, CPF, comprovante
de residência (recente), diploma,
títulos de especialista, carteira pro-

geral

Atualizar cadastro, dever do médico
fissional, comprovante de sociedade em empresa de serviços médicos
(se for o caso) e foto colorida. Se
médico estrangeiro, apresentar,
também, comprovante de legalidade de permanência no país.
No Paraná, dos 14.739 médicos
aptos ao recadastramento, 1.850
ainda não o fizeram. Ainda, outros
1.692 profissionais não concluíram
o recadastro e precisam comparecer ao Conselho para finalizar o
processo, trazendo os documentos
solicitados acima. Todos os profissionais com registro primário anterior ao número 25.560 devem se
recadastrar. O CFM informa que o
prazo não será mais prorrogado.

Urgência: fundação vai gerir serviços

E

m acordo firmado na Justiça
do Trabalho em dezembro,
com participação de representantes
dos sindicatos patronal e obreiro,
os profissionais médicos dos Centros Municipais de Urgências Médicas de Curitiba serão contratados
a partir de 30 de abril de 2012 por

uma fundação municipal, em regime de CLT, eliminando o atual
processo de terceirização. Assim,
os convênios com os hospitais que
terceirizam a mão de obra dos médicos serão mantidos somente até
aquela data, quando deverão estar
concluídos os processos para cons-

Novo diretor da ANS

A

Comissão de Assuntos Sociais
e depois o Plenário do Senado
aprovaram, em 13 de dezembro, a indicação de André Longo Araújo de Melo
para exercer o cargo de diretor da ANS
na vaga de Hesio de Albuquerque Cordeiro. Conselheiro suplente no CFM
por Pernambuco, ele é especialista em
clínica médica e cardiologia. Também
membro da Comissão de Comunica-

ção do CFM, André Longo tem como
metas de trabalho priorizar a prevenção de doenças em vez de focar apenas
em seu tratamento; oferecer melhor
atendimento à saúde dos idosos, uma
vez que aumentou a expectativa de
vida da população; aprimorar os recursos tecnológicos da agência; e mudar
o foco do consumo de medicamentos
para a valorização do médico.

tituição da fundação e da contratação dos profissionais. Ainda pelo
acordo firmado ante ao dissídio, a
prefeitura assegurou o reajuste da
hora médica pra R$ 38,00 líquidos,
mais R$ 170,00 de auxílio alimentação a partir de primeiro de janeiro
de 2012.

REMUNERAÇÃO
A Lei 12.544/11 alterou o
artigo 12 da Lei 605/49, que
dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados
civis e religiosos, para atualizar
o valor da multa administrativa. As infrações serão punidas
com multa de R$ 40,25 a R$
4.025,33, conforme a natureza, extensão e a intenção de
quem a praticou.
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honorários

Novas regras tendem a apressar
operadoras em retomar negociação

U

ma das principais reclamações entre usuários de
planos de saúde, a morosidade
para agendamento de consultas,
exames e cirurgias tende a ser
combatida de forma mais rígida
com a vigência, desde a segunda
quinzena de dezembro, das novas
regras estabelecidas pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Publicada em 20 de junho,
a Resolução Normativa nº 259
prevê que os procedimentos sejam
agendados em prazo máximo que
pode variar de três a 21 dias. Pode
ainda ser imediato, em caso de
urgência e emergência. Contudo,
as mudanças porém não garantem
que o atendimento será prestado
pelo profissional de escolha do
paciente.
As operadoras de saúde anunciam estar preparadas para se ajustar à modalidade. Contudo, a classe médica enxerga de outra forma,
em especial porque a maioria dos
planos de saúde tem sido relutante
em avançar nas negociações com
os profissionais da rede credenciada. O presidente da Associação
Médica do Paraná e membro da
Comissão Estadual de Honorários
Médicos, João Carlos Baracho,
firma sua posição: “Como os planos não têm pessoal suficiente, esperamos que essa medida proporcione uma negociação mais justa
entre a classe médica e as empresas que, hoje em dia, não nos ouvem. Com o quadro de médicos
disponível, acho que é difícil que
as operadoras cumpram prazos.
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Vemos casos de usuários que esperam até três meses para conseguir
uma consulta especializada.”
O presidente da AMP também
tem a convicção de que a necessidade de cumprir os prazos impostos pela ANS deve facilitar o processo de negociação entre médicos
e operadoras. “Os planos terão de
repensar sua relação com a classe
dos profissionais da saúde e corrigir a defasagem econômica pela
qual passamos”, afirma.
CONTRATUALIZAÇÃO
O secretário-geral do CRMPR Hélcio Bertolozzi Soares, que
também integra a CEHM, tem entendimento semelhante , prevendo muitas dificuldades, sobretudo
nos centros menores, onde a rede
de credenciada é mais restrita,
pois será exigido que as empresas
disponham de pelo menos um serviço ou profissional em cada área
contratada.
O conselheiro lembra que não
deram certo no Brasil tentativas
de regramento para estipular prazos de atendimento para consumidores de outros setores, como
bancos. Por isso, diz. os médicos
devem estar atentos e bem orientados para conduzir suas agendas e a
contratualização com as empresas
de planos de saúde. Ressalta que
as instituições médicas pretendem
insistir em suas negociações para
que se alcance um denominador e
os profissionais não acabem ficando na linha de frente de "problemas" e "reclamações".

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), que
representa 1.410 operadoras privadas, divulgou, em nota, “que suas
afiliadas estão preparadas para
atender os prazos” e que eles são
considerados razoáveis pela federação. Por sua vez, a coordenação
de gestão de clientes da Unimed
Curitiba, operadora com maior
abrangência no Paraná, considera as novas regras interessantes
para que as operadoras entendam
qual é a demanda de cada região
e possam estruturar suas redes de
atendimento. A Unimed montou
uma central de atendimento para
atender casos específicos dos usuários que não conseguirem marcar
consulta dentro do limite.
As operadoras de planos de
saúde que não cumprirem os prazos definidos estarão sujeitas a
uma série de penalidades, que incluem multa, suspensão da venda
de produtos, afastamento dos dirigentes até transferência compulsória da carteira de clientes para outra operadora. Os órgãos de defesa
do consumidor orientam os pacientes a registrarem reclamação
junto à ANS, agência reguladora
do setor que tem poder punitivo.
Caso o problema não seja solucionado, a orientação é para que
o consumidor recorra ao Procon
da sua cidade. As regras deveriam
estrar em vigor em setembro, mas
foram postergadas por período de
três meses para, assim, permitir o
devido ajuste por parte das operadoras de planos de saúde.

Lei seca: será em maio audiência
pública para julgamento pelo STF

A

audiência pública sobre a
proibição de comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais ou em terrenos a
elas contíguos, objeto de ação de
inconstitucionalidade proposta em
2008, no Supremo Tribunal Federal, será realizada nos dias 7 e 14 de
maio do ano que vem.
O ministro Luiz Fux, relator
da ação (Adin 4.103), e que convocou a audiência pública em novembro, já habilitou — em despacho de 19 de dezembro — 22
representantes, entre instituições
públicas e pessoas jurídicas sem
fins lucrativos, para participarem
dos debates. O Conselho de Medicina do Paraná, engajado em
ações voltadas a minimizar o flagelo do trânsito, é uma das instituições convocadas e está receptivo a sugestões do médicos.
A ação foi ajuizada pela Associação Brasileira de Restaurantes
e Empresas de Entretenimento
(Abrasel), e contesta basicamente o
artigo 2º da Lei 11.705/2008 que,
ao proibir a venda de bebidas alcoólicas à beira de estradas federais
ou “em terrenos contíguos à faixa
de domínio acesso direto à rodovia”, pune os infratores com multa
de R$ 1.500. Este valor é dobrado
em caso de reincidência, o que implica, também, para o estabelecimento comercial, a suspensão da
autorização de funcionamento pelo
prazo de um ano.
O artigo 4.º da Lei Seca e seus
parágrafos dispõem sobre a fiscali-

zação do cumprimento da lei pela
Polícia Rodoviária Federal, pelos
estados e municípios. Já o artigo 5º
altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ao fixar limite máximo de concentração de álcool no
organismo e ao delegar competência para que agentes de trânsito caracterizem a embriaguez. Além disso, estabelece punição para quem
se nega a produzir prova contra si,
com a mesma pena atribuída a “um
condutor em embriaguez extrema”.
TEMA É CONTROVERSO
No despacho convocatório da
audiência pública, o ministro Luiz
Fux considerou que “a temática
versada na Adin reclama apreciação que ultrapassa os limites do
estritamente jurídico, porquanto
demanda abordagem técnica e interdisciplinar da matéria”. Segundo
ele, “há inúmeros estudos e pesquisas acerca dos efeitos da incidência
de uma legislação mais rigorosa em
quem, alcoolizado, conduz um veículo, mormente quando o objetivo
da norma é a redução de acidentes
em rodovias”.
Assim, “reputa-se, valiosa e necessária a realização de audiências
públicas sobre diversos temas controvertidos nestes autos, não só para
que esta Corte possa ser municiada
de informação imprescindível para
o deslinde do feito, como, também,
para que a legitimidade democrática do futuro pronunciamento judicial seja, sobremaneira, incrementada”, concluiu o ministro.

geral

CRM-PR é uma das instituições habilitadas
para participar da reunião preparatória.

CONGRESSO LATINOAMERICANO SERÁ
EM CURITIBA
Curitiba será sede, entre 14 e
17 de março de 2012, do VI
Congresso Latino-Americano de
Cuidados Paliativos. O evento da
ALCP ocorre a cada dois anos
e reúne profissionais que trabalham ou têm interesse no
assunto, cuidadores e voluntários. Em 2012, o tema será a
“Criação e Desenvolvimento
de Associações Nacionais de
Cuidados Paliativos”. Clínica médica, investigação, enfermagem,
psicologia, pediatria, tecnologia
e gestão de serviços relacionados
aos cuidados paliativos são alguns
dos assuntos que serão abordados.
O evento será uma ótima oportunidade para conhecer os avanços
da Medicina no campo dos cuidados paliativos, além de possibilitar
que os profissionais de diferentes
áreas compartilhem experiências.
A programação preliminar está
no Portal do Conselho e também
no sítio do evento (http://vicongresoalcp.org/bienvenidos).

Bom Retiro em nova sede
O Hospital Espírita de Psiquiatria Bom
Retiro, depois de 66 anos ocupando o mesmo endereço no Bom Retiro, em Curitiba,
terá suas instalações remanejadas para
outro imóvel, localizado na Av. das Torres,
no Guabirotuba. A futura sede passará por
reformas e a mudança deve ser concluída
até meados de 2012. De acordo com a
Federação Espírita do Paraná, instituição
mantenedora do hospital, os serviços serão mantidos, antes e depois da mudança.
Na área de 60 mil metros quadrados que
o hospital ocupa hoje será construído um
prédio de cinco andares e 150 lojas. A incorporação foi decidida após dois anos de
estudos e negociações.
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jurisprudência

Justiça acolhe responsabilidade
solidária só em casos específicos

O

Superior Tribunal de Justiça
tem reafirmado sua jurisprudência no sentido de não ser cabível
atribuir toda a responsabilidade solidária ao cirurgião-chefe por tudo o
que ocorre na sala de cirurgia. A decisão (relativa à ação de indenização
por danos materiais e morais por erro
do anestesista durante cirurgia plástica) afastou a responsabilidade solidária do cirurgião-chefe, especialmente
quando comprovado, como no caso,
que as complicações foram motivadas por erro exclusivo do anestesista,
em relação às quais não competia ao
cirurgião intervir.
O presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná e autor do livro
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Responsabilidade civil do médico,o
Miguel Kfouri Neto avalia que as especialidades de cirurgia plástica e anestesiologia demandam especial atenção
quando o assunto é a responsabilidade
civil do médico. “Em ambas, a repercussão de eventuais insucessos revelase intensa”, explica, salientando que há
alguns quadros de difícil análise, pois as
competências do cirurgião e do anestesista se interferem e se sobrepõem. Em
sua mais recente obra Responsabilidade
civil dos hospitais, esclarece que, quando o anestesiologista atua em equipe, a
divisão do trabalho é horizontal, não há
subordinação ou sujeição hierárquica
ao cirurgião. Somente em casos excepcionais poderá haver responsabilidade

solidária do cirurgião-chefe por culpa
do anestesiologista. Exemplifica-se
com a realização de cirurgia sem que o
anestesista disponha de medicação ou
aparelho cuja falta exponha o paciente
a risco.
Embora existam regras consideradas elementares a serem seguidas a fim
de que os profissionais possam preservar sua responsabilidade – cuja violação
pressupõe atos positivos de imperícia,
negligência, imprudência e até torpeza
–, haverá casos em que a urgência da
intervenção e o concurso de outras circunstâncias não permitam a observância
rigorosa desses princípios. “Só o exame
do caso concreto indicará as conclusões
apropriadas”, avalia o magistrado.

