
OSin di cato dos Médi cos do Rio de Jane iro
(Sin Med/RJ) e a Fede ra ção Naci o nal dos

Médi cos (Fenam) repre sen ta ram a classe
médica bra si le ira durante a Assem bleia Geral
Extra or di ná ria da Con fe de ra ção Médica Lati no -
a me ri cana e do Caribe (Con fe mel), rea li zada
nos dias 25 e 26 de abril, em Mon te vi déu, no
Uru guai. O atraso no paga mento dos salá rios
dos ser vi do res esta du ais do Rio de Jane iro teve 
reper cus são inter na ci o nal – o que levou a Con -
fe mel a apro var uma moção de apoio ao movi -
mento médico e aos ser vi do res em geral.

A assem bleia con tou com a pre sença de
enti da des de saúde de diver sos paí ses e abor -
dou temas impor tan tes para a car re ira dos
médi cos da Amé rica do Sul, inclu sive a cri a ção
de pro je tos para valo ri zar o setor.

O Bra sil foi repre sen tado pelo pre si dente
do Sin Med/RJ e secre tá rio de Comu ni ca ção da
Fenam, Jorge Darze, e pelo secre tá rio de
Finan ças da fede ra ção, Geraldo Ferreira.

“A Fenam vem se posi ci o nando como ver -
da de ira repre sen tante dos médi cos bra si le i ros
nos fóruns inter na ci o nais, con tri bu indo nos
deba tes com pro pos tas que visam a valo ri za -
ção do tra ba lho médico”, destacou Jorge
Darze.

A ceri mô nia de aber tura con tou com a pre -
sença do minis tro da Saúde do Uru guai, Jorge
Basso, do pre si dente da Con fe mel, Ruben
Tucci, do pre si dente da Asso ci a ção Médica
Mun dial, Michael Mar mot, e do pre si dente do
Sin di cato Médico do Uru guai, Julio Trost -
chansky, entre outros con vi da dos. A Con fe rên -
cia de aber tura foi pro fe rida pelo pro fes sor
Michael Mar mot, que abor dou os
Determinantes Sociais na Saúde. 

Com bate à vio lên cia
e à radi a ção ioni zante

Um dos assun tos mais dis cu ti dos foi o
aumento das agres sões aos médi cos durante o 

Assem bleia da Con fe mel apoia
movi mento dos médi cos e

ser vi do res do Rio de Jane iro

exer cí cio da pro fis são. Após o debate, foi apro -
vado o dia 04 de dezem bro como data ofi cial de 
com bate à vio lên cia con tra os pro fis si o nais de
saúde, no âmbito Latino Ibero-ame ri cano. A
data foi esco lhida em home na gem ao médico
bra si le iro, ex-pre si dente da Con fe mel, Antô nio
Bec ker, que mor reu nesse dia. “Essa será
nossa home na gem pós tuma e ao mesmo
tempo uma mani fes ta ção de repú dio aos atos

Greve con tra pri va ti za ção, na Costa Rica
No último dia 25, médi cos e pro fis si o nais de

saúde do Hos pi tal San Rafael de Ala ju ela, na Costa
Rica, rea li za ram uma greve con tra a pri va ti za ção
da saúde, con forme infor ma ram os diri gen tes de
enti da des médi cas, durante a Con fe mel. "Assim
como no Bra sil, outros paí ses tam bém sofrem com 
a entrega da saúde pública ao setor pri vado e
lutam con tra isso", ava liou Darze. O Hos pi tal San
Rafael de Ala ju ela é um cen tro médico da Caja
Cos tar ri cense de Seguro Social - uma ins ti tu i ção pública de segu ri dade social da
Repú blica da Costa Rica. 

Jorge Darze, Michael Marmot (presidente da Associação
Médica Mundial) e Geraldo Ferreira, durante o evento

de vio lên cia, que estão se tor nando uma epi de -
mia em todos esses paí ses”, afir mou Darze. 

Tam bém foi apre sen tado um acordo de
coo pe ra ção entre o Colé gio Médico da Espa nha 
e a Orga ni za ção Inter na ci o nal de Ener gia Atô -
mica. A pro posta é ofe re cer, gra tu i ta mente, um
curso de capa ci ta ção para os médi cos da Con -
fe mel sobre o uso da radi a ção ioni zante em
tratamentos de saúde. 



O Sin di cato dos Médi cos do Rio de Jane iro (Sin -
Med/RJ) tem, entre outros, o dever de denun ciar

o mau fun ci o na mento do sis tema público de saúde,
além de tudo o que afeta o tra ba lho dos médi cos. Não
seria pos sí vel fugir deste dever em um momento tão
impor tante como a rea li za ção dos Jogos Olím pi cos
2016. É impor tante des ta car que de mane ira alguma
des pres ti gi a mos o evento. Pelo con trá rio, mos tra mos
que a vinda de tan tas pes soas deve ser motivo de
grande satis fa ção para todos, mas, como médi cos, não
pode ría mos dei xar de aler tar para a grave crise pela
qual passa a saúde pública no Rio de Jane iro. Em
entre vista cole tiva, con ce dida no iní cio deste ano, nós
denun ci a mos a situ a ção de cala mi dade que está va mos 
enfren tando com as epi de mias de den gue, zika e chi -
kun gunya, pro vo ca das pelo mos quito Aedes Aegy pti.
Naquele momento, aler ta mos os turis tas estran ge i ros e 
bra si le i ros sobre os ris cos e a difi cul dade que terão,
caso neces si tem de aten di mento nos hos pi tais públi -
cos. Recen te mente, fomos nova mente pro cu ra dos por
cor res pon den tes inter na ci o nais para atu a li zar o qua dro
a res pe ito das epi de mias e do sis tema público de saúde 
na cidade. O Sin Med/RJ, evi den te mente e infe liz mente,
mais uma vez, teve que dizer a ver dade: a ape nas três
meses do grande evento, nada mudou. As auto ri da des
nada fize ram para solu ci o nar o cená rio de cala mi dade
na área da saúde. Con ti nu a mos com uma crise grave
em curso, um governo que brado finan ce i ra mente, e
uni da des de saúde sofrendo com a escas sez de recur -
sos. Tudo isso, gerando um con texto extre ma mente
pre o cu pante para nós, médi cos. O governo, por sua vez, 
limi tou-se a bus car, no setor pri vado, con vê nios com
pla nos de saúde para dar assis tên cia médica aos atle -
tas que par ti ci pa rão das Olim pía das. O fato é que,
enquanto a tocha olím pica esti ver per cor rendo o

estado, a popu la ção
con ti nu ará pere gri nando 
pelas uni da des de saúde 
e sofrendo com as
maze las pro vo ca das
pela falta de inves ti -
mento nos hos pi tais
públi cos.

Nós já toma mos as devi das medi das, pro vo cando
o Minis té rio Público a inter vir nes sas ques tões, a
par tir de reu niões com repre sen tan tes do governo,
que pos sam escla re cer os pla nos tra ça dos para o
aten di mento médico des ti nado às pes soas que virão
para os Jogos Olím pi cos. No momento em que o
Minis té rio Público esti ver con ven cido de que os pla -
nos do governo não irão garan tir um bom aten di -
mento para a maior parte dos que aqui esti ve rem,
bus ca re mos, no âmbito Judi ciá rio, a pro te ção para a
popu la ção bra si le ira.

É lamen tá vel que, como já ocor reu ante ri or mente,
no momento em que se rea liza um evento espor tivo de
grande mag ni tude em nossa cidade, encon tre mos um
cená rio de tama nha difi cul dade. Isso é algo que nos
mobi liza a pen sar na con ti nu i dade da nossa luta. Não é
mais pos sí vel con vi ver mos com este cená rio de cri mes
que o poder público vem cri ando, no qual a popu la ção é 
aban do nada à pró pria sorte, gerando víti mas anun ci a -
das do des caso com o sis tema público. Não fal tam
exem plos de negli gên cia dos gover nos com as neces -
si da des da nossa popu la ção, estando entre eles, a
queda de um ele va dor do Hos pi tal Pedro II e o desa ba -
mento da ciclo via Tim Lopes.

O Sin Med/RJ e os médi cos do Rio de Jane iro estão
cum prindo o seu papel. É pre ciso que o governo faça o
mesmo!

Temos tocha olím pica, mas não temos saúde

JORGE DARZE
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No último dia 26,  o Minis té rio da Edu ca ção
e Cul tura (MEC) pro mo veu um semi ná rio

para dis cu tir a Ava li a ção Naci o nal dos Estu -
dan tes de Medi cina (ANASEM) e as suas con -
se quên cias para o exer cí cio da pro fis são. O
evento, rea li zado em Bra sí lia, con tou com a
par ti ci pa ção de diri gen tes da Fede ra ção Naci o -
nal dos Médi cos (Fenam) e do Sin di cato dos
Médi cos do Rio de Jane iro (Sin Med/RJ), além
da con tri bu i ção de rei to res de uni ver si da des e
repre sen tan tes de outras enti da des médi cas. 

A ANASEM foi esta be le cida pela Por ta ria
168, do MEC. Segundo o dire tor do Sin Med/RJ,
José Romano, que par ti ci pou do encon tro, não
há base legal para que essa por ta ria con ti nue
em vigor. “A por ta ria 168 des fi gura uma pro -
posta de anos do movi mento médico - o teste
de pro gresso -, em que seria imple men tada
uma ava li a ção dos cur sos e dos alu nos, a cada
dois anos. Infe liz mente, o governo colo cou um
exame cen trado ape nas no uni ver si tá rio, igno -
rando a qua li dade dos cur sos de medi cina. A

con se quên cia disso é a pro li fe ra ção indis cri mi -
nada de facul da des”, lamen tou. 

Ainda segundo Romano, o grande risco da
Por ta ria 168 é dar ori gem a uma car re ira
médica clan des tina, já que os repro va dos no
ANASEM vão exer cer a pro fis são mesmo sem
o regis tro, pois a facul dade aprova o estu -
dante. 

Após o debate, o governo recuou e se com -
pro me teu a publi car uma nova por ta ria, em até
quinze dias.

Por ta ria 168 negli gen cia a qua li dade
dos cur sos de Medi cina e gera polê mica

Seminário sobre a ANASEM faz MEC assumir compromisso de rever portaria que criou a avaliação



OSin di cato dos Médi cos do Rio de Jane iro
(Sin Med/RJ) apoia a posi ção do Con se lho

Fede ral de Medi cina (CFM) con tra as Reso lu -
ções 585 e 586/2013, do Con se lho Fede ral de
Far má cia (CFF), que inva dem as atri bu i ções
exclu si vas do pro fis si o nal médico. As medi das
do CFF regu la men tam as atri bu i ções clí ni cas –
diag nós ti cos noso ló gi cos e pres cri ções – auto ri -
zando que sejam efe tu a das tam bém por far ma -
cêu ti cos. “Isso repre senta o exer cí cio ile gal da
medi cina, visando subs ti tuir o médico por outro
pro fis si o nal e redu zir cus tos. Essas reso lu ções
colo cam em risco a saúde da popu la ção”, aler -
tou o pre si dente do Sin Med/RJ, Jorge Darze.

O art. 4º da Lei 12.842/2013 (Lei do Ato
Médico) dis põe que a "deter mi na ção do prog nós -
tico rela tivo ao diag nós tico noso ló gico é uma ati -
vi dade pri va tiva do médico", posto que não há lei
regu la men tar de outras pro fis sões que tenham
seme lhante auto ri za ção. A par tir disso,
entende-se que não é o CFM que tenta indu zir a
opi nião pública a acre di tar que a for mu la ção de
diag nós tico noso ló gico e o tra ta mento de doen -
ças sejam atos pri va ti vos do médico, como fal sa -
mente afirma a nota do CFF. "Tal prer ro ga tiva é
esta be le cida em lei", des taca Darze. 

Por tanto, o Depar ta mento Jurí dico do Sin -
Med/RJ ava liou que "as Reso lu ções nº 585 e

586 do CFF impor tam, sim, em esta be le ci -
mento de exer cí cio ile gal da medi cina, posto
que tais dis po si ti vos não podem se sobre por à 
Lei nº 12.842/13, for mal mente ela bo rada pelo 
Poder Legis la tivo e devi da mente san ci o nada
pelo Poder Exe cu tivo". Con forme esta be le cido 
no art. 5º, XIII, da Cons ti tu i ção da Repú blica,
"é livre o exer cí cio de qual quer tra ba lho, ofí cio 
ou pro fis são, aten di das as qua li fi ca ções pro -
fis si o nais que a lei esta be le cer". Assim, fica
claro que as medi das do CFF impor tam em
vio la ção expressa e lite ral da Lei nº
12.842/13, que regu la menta o exer cí cio da
medi cina.

Sin Med/RJ apoia CFM con tra exer cí cio
ile gal da medi cina por far ma cêu ti cos

Café dos Apo sen ta dos come mora paga mento
pelo Estado e traça novas lutas para o setor 

Na tarde do último dia 2, o Café dos Médi cos
Apo sen ta dos come mo rou o paga mento dos
salá rios atra sa dos dos ina ti vos e pen si o nis tas do
estado. Sob pres são da Jus tiça e do Movi mento
Uni fi cado dos Ser vi do res Públi cos Esta du ais
(Muspe), o gover na dor em exer cí cio, Fran cisco
Dor nel les, final mente hon rou o paga mento a todo 
o fun ci o na lismo público. “Sofro na pele as humi -
lha ções que o governo nos faz pas sar. Vive mos
em um país em que os dire i tos, infe liz mente, são
ganhos com muita luta e sacri fí cio. Se não bus -
car mos o que é nosso por lei, nin guém vai nos
dar", decla rou o médico apo sen tado e dire tor do
Sin Med/RJ, Her man Traj man. 

O pre si dente do Sin di cato dos Médi cos do
Rio de Jane iro (Sin Med/RJ), Jorge Darze, esteve 
pre sente na reu nião com os apo sen ta dos,
quando foram tra ça das novas metas para o
setor. “Pre ci sa mos lutar pela volta do calen dá rio 
de paga mento regu lar, mas não pode mos
esque cer da luta pela revi são sala rial dos médi -
cos do estado, dos ati vos, ina ti vos e das pen si o -

Aposentados traçam novas metas para a luta da categoria. 
O diretor do SinMed/RJ, Eraldo Bulhões (foto menor), também participou do evento

nis tas. O que se paga na área da saúde é pra ti -
ca mente o mesmo valor há 18 anos. Essa é
uma ques tão que não pode ser tra tada de forma 
secun dá ria”, res sal tou. 

Os advo ga dos do Depar ta mento Jurí dico do 
Sin Med/RJ, Lucas Laup man e Ale xan dro Oli ve ira,
escla re ce ram dúvi das com rela ção aos pro ces -

sos em anda mento. O rece bi mento da Requi si -
ção de Pequeno Valor (RPV) do PCCS1 está em
trâ mite e o Sin di cato luta para que o paga mento 
saia até jane iro de 2017. Enquanto isso, o Sin -
Med/RJ briga para ante ci par a pauta do PCCS2,
pro posta pelo Juiz para feve re iro do ano que
vem.


