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A 
Associação Médica Brasileira (AMB) vem atuando em 

diversas frentes e obtendo conquistas relevantes e 

concretas. São muito consistentes os avanços que 

relatamos ao longo desta edição especial do JAMB. 

Em dezembro, a AMB fez indicação de especialista na Co-

nitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

no Sistema Único de Saúde) do Ministério da Saúde, órgão 

que tem como finalidade respaldar tecnicamente questões 

envolvendo medicamentos e tratamentos na rede pública, 

bem como definir protocolos clínicos e diretrizes terapêu-

ticas para diferentes agravos de saúde que acometem a 

população. 

Trata-se de fato histórico, a ser celebrado. Um represen-

tante ativo da nossa entidade na Conitec proporcionará, 

sem dúvida, maior qualificação técnica e transparência nas 

análises realizadas pelo colegiado, em benefício dos usuá-

rios do SUS em todo o Brasil.

Também merece destaque a realização do primeiro Con-

gresso de Medicina Geral da AMB, no início de novembro. 

Foi o maior evento presencial já realizado até hoje pela 

nossa instituição,  com o objetivo de oferecer uma opor-

tunidade para que médicos generalistas, acadêmicos e 

residentes de Medicina se atualizassem sobre os temas mais 

recorrentes de sua trajetória profissional. 

Foram dois dias muito intensos, com palestras, dis-

cussões de casos clínicos e painéis voltados para 

médicos generalistas, residentes e acadêmicos de 

Medicina. Um grande sucesso, com mais de 1.000 

inscritos e 178 palestrantes. 

Também em novembro a AMB promoveu uma 

Assembleia Geral Extraordinária na sede da As-

sociação Paulista de Medicina (APM), ocasião em 

que obtivemos a aprovação de um novo e moderno 

estatuto para a nossa instituição. Mais um grande 

passo, com reformas estatutárias importantes que 

trazem a necessária e desejada segurança jurídica 

à associação. 

Importante ressaltar, ainda, as participações da 

AMB em eventos como o XXIII Congresso Brasileiro 

de Oncologia Clínica, Fórum sobre Sustentabilida-

de do Sistema de Saúde Suplementar e o II Encon-

tro Nacional de Conselhos de Medicina.

Esses são apenas alguns dos destaques dos muitos 

acontecimentos que envolveram a AMB nos últimos 

meses e que reforçam uma atuação sólida da 

nossa entidade, com o imprescindível apoio da 

diretoria, de todas as federadas e das Sociedades 

de Especialidades.

EDITORIAL

Boa leitura!



A 
Associação Médica Brasileira (AMB) fez, em de-
zembro de 2022, a indicação de especialista na 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecno-

logias no Sistema Único de Saúde (Conitec), de acordo 
com o Projeto de Lei n° 213/2022, de autoria do 
senador Rogério Carvalho (PT-SE), que foi aprovado 
pela Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) 
em reunião deliberativa realizada nesta quarta-feira 
(23). A proposição seguirá para análise da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), da 
Câmara dos Deputados.

O PL altera a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que “dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências”, para assegurar a participação de 
especialista indicado pela AMB na Conitec.

O parecer, de relatoria do deputado Luiz Lima (PL-RJ), 
foi lido pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ). 

Durante o voto foi evidenciado que a atuação do 
especialista apontado pela instituição contribuirá 
para engrandecer o profissionalismo e a qualidade 
das decisões estabelecidas pela Comissão.

“A participação efetiva da nossa entidade em 
um colegiado que assessora o Ministério da 
Saúde na incorporação de novas tecnologias 
para o SUS é fundamental, uma vez que há mais 
de 22 anos já colaboramos com diretrizes para 
auxiliar médicos de todo o Brasil em suas con-
dutas clínicas para diagnóstico e tratamento. 
Parte significativa desses profissionais atua na 
rede pública de saúde e lida, na prática, com as 
demandas dos pacientes. Por isso, ter represen-
tante ativo da instituição na Conitec proporcio-
nará maior qualificação técnica e transparência 
nas análises realizadas pelo colegiado, em 
benefício dos usuários do SUS em todo o Bra-
sil”, afirma o presidente da Associação Médica 
Brasileira, César Eduardo Fernandes.

AMB INDICA ESPECIALISTA 
NA CONITEC

Imagem: Freepik
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O 
Presidente da Associação Médica Brasileira 
(AMB), César Eduardo Fernandes, esteve em 
Porto Alegre no dia 29 de novembro de 2022, 

e compareceu a eventos do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e 
da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS). 
O Titular do Conselho Fiscal da instituição, Juarez 
Monteiro Molinari, também esteve presente.

No período da tarde, o Presidente da AMB participou 
da inauguração da Casa Administrativa do Cremers, 
um espaço situado em frente à sede oficial do Conse-
lho e que irá abrigar os setores de Recursos Huma-
nos, Financeiro, Contabilidade e Serviços. Para marcar 
a entrega, foi realizado um ato solene no auditório do 
Cremers, com a presença de conselheiros, funcioná-
rios e autoridades, como o Presidente do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), José Hiran da Silva Gallo, o 
Deputado Estadual, Thiago Duarte, a Diretora Adjunta 
do Departamento de Regulação do Estado, Laura 
Sarti, o Secretário Municipal de Saúde, Mauro Sparta, 
além de representantes de instituições de saúde, 
entidades médicas, como o Sindicato Médico do Rio 

Grande do Sul (Simers) e AMRIGS, e membros das 
sociedades de Especialidades Médicas.

Ao longo da cerimônia, o Presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do 
Sul, Carlos Orlando Sparta de Souza, ressaltou que 
os avanços do Cremers são sempre no sentido de 
garantir a ética e a prática da boa Medicina e que as 
entidades continuarão trabalhando pelos médicos e 
pelos cidadãos gaúchos. Na ocasião, também foi feita 
uma homenagem a Juarez Monteiro Molinari por seus 
50 anos de Medicina. No final do evento, os convida-
dos se deslocaram até a sede administrativa, onde 
ocorreu o descerramento da placa de inauguração da 
obra. 

Na noite do dia 29 de novembro, a Associação Médica 
do Rio Grande do Sul inaugurou o Centro de Simula-
ção e Treinamento Clínico, um ambiente inovador que 
oferece estrutura completa para simulação e treina-
mento clínico, composto por salas de aula, auditórios, 
espaço para ambientação de uma Unidade de Terapia 
Intensiva, centro obstétrico e centro cirúrgico.

AMB PARTICIPA DE EVENTOS 
DO CREMERS E DA AMRIGS, 
EM PORTO ALEGRE
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O Presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira Junior, 
salientou que o Centro une ciência, tecnologia, inova-
ção e ensino em um só lugar e tem o intuito de ajudar 
a propagar todo esse conhecimento para alcançar 
a população gaúcha. Além da diretoria da entidade, 
estavam presentes o Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, a Secretária Esta-
dual de Saúde, Arita Bergman, tal como autoridades 
da saúde, médicos e representantes das sociedades 
de Especialidades Médicas .

 César Eduardo Fernandes participou da cerimô-
nia e afirmou que este é um benefício que não 
se limita à profissão de médico, mas, sim, uma 
prestação de serviço para a população e contri-
bui positivamente para o futuro e a qualidade da 
saúde. “Estamos diante de uma sociedade médica 
que muito nos orgulha e que tem trabalhado 
trazendo inovação em sua gestão, servindo para 
que outras federadas sigam esse exemplo sério e 
comprometido, conclui.
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N
o dia 11 de novembro de 2022, aconteceu a 
AssembleiaGeral Extraordinária da Associação 
Médica Brasileira (AMB), na sede da Associação 

Paulista de Medicina (SPM), em São Paulo. O encontro 
foi realizado de forma híbrida e contou com a partici-
pação dos associados de diversos estados brasileiros – 
presencial e virtualmente – para deliberarem sobre as 
propostas de alteração do Estatuto Social da AMB.

A Assembleia foi presidida pelo Presidente da Asso-
ciação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes, 
e coordenada pelo Secretário Geral da instituição, 
Antônio José Gonçalves. A mesa também foi com-
posta pelo 1º Tesoureiro, Akira Ishida; o Presidente 
do Conselho Fiscal da entidade nacional, Nerlan 
Tadeu Gonçalves de Carvalho; e a representante da 
assessoria jurídica, CarolinePantoja. O Presidente 
da APM, José Luiz Gomes do Amaral, participou à 
distância.

O Presidente da AMB iniciou a sua fala agradecendo 
a presença de todos os participantes, tanto os que 
estavam no auditório quanto os que estavam acom-
panhando por meio de plataforma digital, bem como 
à toda a equipe, que com honestidade de propósitos 
atuou na elaboração das mudanças estatutárias. Aos 
advogados, que dedicaram o seu tempo, inteligência 
e conhecimento jurídico para o aperfeiçoamento do 
Estatuto, e à diretoria da instituição, por seu árduo 
trabalho. “É importante que todos nós tenhamos 
conhecimento de que as instituições são peças vivas. 
Elas precisam ir se adequando, ao longo do tempo, 
à cultura vigente naquele momento, ao arcabouço 
jurídico legal, a hábitos e costumes que conduzem 
as instituições para a modernidade”, ressaltou César 
Eduardo Fernandes.

A fim de facilitar o entendimento quanto às propostas 
de mudanças, que foram encaminhadas por três fede-

EM ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA, AMB 
APROVA NOVO ESTATUTO
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radas – de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco – e 
também pela AMB, as pautas foram apresentadas por 
temas e divididas em nove blocos: Indeferimento de 
Sugestão (por impedimento legal ou inviabilidade jurí-
dica); Direitos e Deveres dos Associados; das Eleições, 
Candidaturas e Procedimento Eleitoral; Assembleias 
Gerais e de Delegados, Novas Atribuições e Estabele-
cimento de Prazos Legais; Ajustes de Competências 
do Conselho Deliberativo; Contribuições, Repasses 
e Cobrança Compartilhada; Novas Figuras Incluídas 
no Estatuto Social; Conselho Científico e Comissões 
Consultivas; e Correções Numéricas, Ortográficas e 
Adequação de Texto (sem alteração do conteúdo).

As reformas sugeridas passaram por deliberação e 
votação, e oito das categorias tiveram as propostas 
aprovadas. A única não aprovada foi a relacionada 
aos Direitos e Deveres dos Associados, que, diante 

disso, serão mantidas as informações que constam 
no Estatuto atual.

No final da Assembleia, o Secretário Geral da Asso-
ciação Médica Brasileira, Antônio José Gonçalves, 
agradeceu, mais uma vez, a presença de todos os 
participantes, e o Presidente da instituição destacou 
que este foi um marco histórico para a AMB. “Nós 
conseguimos, de maneira democrática e transparen-
te, aprovar o Estatuto que, certamente, se tornará 
mais moderno. Um Estatuto é uma peça viva, então 
esse não será o último a ser feito. Decerto, mu-
danças serão necessárias ao longo do tempo, mas 
demos um grande passo no sentido de trazê-lo para 
a atualidade.”, concluiu César Eduardo Fernandes, 
que após, mais uma vez, agradecer a presença de 
todos e as contribuições construtivas recebidas ao 
longo da assembléia, deu-a por encerrada.
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A 
Associação Médica Brasileira (AMB) promoveu, 
nos dias 4 e 5 de novembro de 2022, na cidade 
de São Paulo, o I Congresso de Medicina Geral 

(CMG-AMB).  

O maior evento presencial já realizado até hoje pela 
instituição teve como objetivo oferecer uma oportu-
nidade para que médicos generalistas, acadêmicos 
e residentes de medicina se atualizassem sobre os 
temas mais recorrentes de sua trajetória profissional. 

O congresso, realizado no WTC Events Center, foi um 
esforço compartilhado entre a AMB e suas sociedades 
médicas, permitindo acompanhar, pela primeira vez 
no Brasil, profissionais de notório saber, de diferentes 
áreas médicas, compartilhando experiências e es-
clarecendo questões de suas especialidades que são 
desafios aos médicos não especialistas. 

Foram dois dias com palestras de renomados espe-

cialistas, discussões de casos clínicos e painéis 
voltados para médicos generalistas, residentes e 
acadêmicos de medicina. O evento foi um suces-
so, com mais de 1000 inscritos e 178 palestrantes.

O evento contou com quatro salas simultâneas e 
espaço de exposição sobre as novidades da área 
médica, além de apresentar atualizações sobre 
diversas especialidades médicas e também em 
relação à Covid-19. 

Na abertura do 1º Congresso de Medicina Geral 
o presidente da AMB, César Eduardo Fernandes, 
saudou os presentes juntamente com os 
diretores José Eduardo Lutaif Dolci (Presidente do 
Congresso), Fernando Sabia Tallo (Coordenador 
da Comissão Executiva), Antônio José Gonçalves, 
Luciana Rodrigues Silva, Akira Ishida e Jurandir 
Marcondes Ribas Filho, que também compuseram 
a mesa de honra.

1º CONGRESSO DE 
MEDICINA GERAL DA AMB 
UM GRANDE SUCESSO
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“É a primeira vez que se realiza um congresso com 
essas características no Brasil, e não poderia ser outra 
instituição, além da AMB, para fazer uma iniciativa 
como essa. A Associação é a única que interage simul-
taneamente com as 54 sociedades de especialidades 
e nós não teríamos condição de fazer um congresso 
com essa competência, para generalistas, se não ti-
véssemos a participação das sociedades de especiali-
dades. Nós observamos que todos que aqui estiveram 
ficaram extremamente satisfeitos e valorizaram muito 
esse evento, que, certamente vai se tradicionalizar, 
tendo em vista que não tem nada similar sendo feito”, 
destacou o Presidente da AMB e Presidente de Honra 
do Congresso, César Eduardo Fernandes.

“A AMB se sente honrada em promover o I Congresso 
de Medicina Geral e acredita que acontecimentos 
como este são de suma importância para impulsio-
nar o ensino médico continuado, além de promover 
a interação entre jovens médicos e profissionais 
experientes de diversificadas áreas, o que contribui 
para o enriquecimento de seu conhecimento e de sua 
bagagem profissional”, enfatizou o Presidente da AMB
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A 
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica 
(SBOC) promoveu, entre os dias 3 e 5 de 
novembro, no Windsor Convention & Expo 

Center, no Rio de Janeiro, o XXIII Congresso Brasileiro 
de Oncologia Clínica. Depois de uma edição híbrida em 
2021, o tradicional evento da SBOC – que a partir de 
2022 passa a ser realizado anualmente – retornou ao 
formato presencial e reuniu, em um só lugar, todos os 
principais players envolvidos com o cuidado do câncer.

O Presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), 
César Eduardo Fernandes, esteve presente no primei-
ro dia do evento (03/11) e foi um dos palestrantes na 
sessão “Economia da Saúde e Políticas Públicas”, na 
qual abordou o tema “Meu SUS é diferente do seu. 
Qual o motivo?”.

Durante a palestra, o Presidente da instituição falou 
sobre a realidade do Sistema Único de Saúde no 
tratamento de pacientes oncológicos e ressaltou que 

o SUS tem um bom arcabouço regulamentar para 
o atendimento integral desses pacientes, mas que 
a distribuição no Brasil não respeita a equidade, 
uma vez que no país existem áreas de excelência e 
outras de muita dificuldade. César Eduardo Fernan-
des também evidenciou que encontrar caminhos 
para melhorar essa desigualdade regional seria um 
dos grandes problemas do Sistema Único de Saúde, 
bem como a questão de financiamento, tendo em 
vista que se trata de um tratamento de alto custo e 
com drogas cada vez mais caras, o que tem dificul-
tado o suporte orçamentário do SUS.

“A Associação Médica Brasileira se sente honra-
da em participar de um evento tão bem-organi-
zado como o Congresso Brasileiro de Oncologia. 
O fato de termos uma Sociedade Brasileira de 
Oncologia Clínica com competência para fazer 
ações como essa é motivo de orgulho para 
todos os brasileiros”, conclui.

AMB PRESENTE NO XXIII 
CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ONCOLOGIA CLÍNICA
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O 
Coordenador de Diretrizes da Associação 
Médica Brasileira (AMB), Wanderley Marques 
Bernardo, está entre os pesquisadores mais 

influentes da ciência mundial. Conforme aponta um 
estudo divulgado pela Editora Elsevier, no dia 10 de 
outubro.

A Updated science-wide author databases of stan-
dardized citation indicators é uma lista desenvolvida 
anualmente por pesquisadores da Universidade de 
Stanford, nos Estados Unidos, e tem como objeti-
vo analisar a influência dos cientistas com base no 
Scopus, um banco de dados de resumos e citações 
organizado por especialistas. A partir do cálculo de 
um indicador composto de citações (c-score), é pos-
sível expressar, de modo abrangente, o impacto do 
trabalho de cada um deles em suas respectivas áreas 
de atuação.

A relação conta com 200.049 pesquisadores e engloba 
os 100 mil com maior c-score e outros 100 mil cientis-
tas que publicaram ao menos cinco artigos em publi-
cações científicas de impacto mundial, e que estão en-
tre os 2% melhores em seu subcampo de pesquisa. A 
lista foi dividida em duas categorias – “Impacto no ano 
de 2021” e “Impacto ao longo da carreira” – e compre-
ende 22 áreas de conhecimento e 176 subáreas.

Na categoria “Impacto no ano de 2021” foram classi-
ficados 1.212 pesquisadores brasileiros. A Universi-
dade de São Paulo (USP) foi a instituição com o maior 
número de pesquisadores, totalizando 247. Dentre 
eles, 50 estão dentro da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), incluindo Wan-
derley Marques Bernardo, que se sente honrado em 
fazer parte desse grupo.  “Estar em uma lista como 
essa é muito estimulante. Às vezes nós acabamos 
produzindo de maneira muito solitária e não sabemos 
exatamente o impacto disso. Então, quando somos 
surpreendidos dessa forma, isso nos incentiva a conti-
nuar e nos mantermos produtivos, pois sabemos que 
o material está sendo lido e, certamente, utilizado”, 
ressalta o Coordenador de Diretrizes da AMB. 

SOBRE O PROJETO DIRETRIZES

O Projeto Diretrizes é uma iniciativa da Associa-
ção Médica Brasileira (AMB) que visa combinar 
informações da área médica para padronizar as 
condutas e auxiliar no raciocínio e na tomada de 
decisões dos médicos. As informações fornecidas 
por este Projeto devem ser avaliadas criticamente 
pelo médico responsável pela conduta que será 
adotada, dependendo das condições e do quadro 
clínico de cada paciente.

COORDENADOR DE DIRETRIZES DA 
AMB ESTÁ ENTRE OS CIENTISTAS 
MAIS INFLUENTES DO MUNDO12
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AMB PARTICIPA DE ASSEMBLEIA 
GERAL DA WMA, EM BERLIM

A Associação Médica Brasileira (AMB) participou da 
73ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial 
(WMA), em Berlim, com uma delegação composta por 
César Eduardo Fernandes, Presidente da AMB, Carlos 
Vicente Serrano Júnior, Diretor de Relações Interna-
cionais da instituição, José Luiz Gomes do Amaral e 
Miguel Roberto Jorge, ambos ex-Presidentes da WMA. 
O evento aconteceu entre os dias 5 e 8 de outubro 
e reuniu representantes de 57 associações médicas 
nacionais de todo o mundo.

“A Assembleia foi um evento particularmente inte-
ressante, muito em função do fato de que tínhamos 

a expectativa de voltarmos a nos reunir com os 
representantes dos países que integram a Associação 
Médica Mundial. A pandemia de Covid-19 nos separou 
de uma maneira drástica, e esse foi um reencontro 
muito positivo”, reforça José Luiz Gomes do Amaral, 
ex-Presidente da WMA. 

A AMB foi representada por Carlos Vicente Serrano Jú-
nior em duas comissões (“WMA Statement on Primary 
Health Care” e “WMA Statement on the global burden 
of chronic diseases”)e por Miguel Roberto Jorge na 
comissão de atualização do Código Internacional de 
Ética Médica. A instituição está participando de um 

EVENTO REUNIU REPRESENTANTES DE 57 ASSOCIAÇÕES 

MÉDICAS NACIONAIS DE TODO O MUNDO

13
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outro grupo de trabalho de 10 países na revisão do 
documento “Declaração de Helsinki”, que é o mais 
importante da Associação Médica Mundial.

“É essencial destacar o excelente trabalho que Carlos 
Serrano, Diretor de Relações Internacionais, vem 
desempenhando ao representar a AMB na WMA. A 
comissão teve uma participação bastante ativa no 
evento, colaborando com diversas discussões realiza-
das durante a Assembleia”, enfatiza o Presidente da 
instituição, César Eduardo Fernandes.

Dentre os temas debatidos estavam o uso ético 
de mídias sociais e diretrizes para utilização da te-
lessaúde, bem como orientações sobre discrimi-
nação contra idosos, médicos que tratam de seus 
familiares, tecnologias de reprodução assistida, 
condições carcerárias e tuberculose e doenças 
crônicas. A Assembleia também foi marcada pela 
posse do Dr. Osahon Enabulele, ex-Presidente 
da Associação Médica da Nigéria, como o 73º 
Presidente da Associação Médica Mundial, e 
pela celebração do 75º aniversário da Associação 
Médica Alemã.

“A Assembleia Geral é uma das atividades mais 
importantes da WMA e fazer parte desse evento, 
representando o Brasil, é uma honra. O trabalho 
que a AMB vem realizando em conjunto com 
a Associação Médica Mundial reforça o papel 
fundamental da instituição na política de saúde, 
tanto nacional quanto internacionalmente”, con-
clui o Diretor de Relações Internacionais, Carlos 
Vicente Serrano Júnior.

14
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DIRETOR DA AMB NA NOVA 
ACADEMIA BRASILEIRA DE 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Foi realizada em 29 de setembro, a sessão solene de posse da recém-criada Academia Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia. Entre os acadêmicos está o Professor Dr. Akira Ishida, diretor da Associação Médica Brasileira.

15
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DIRETOR DA AMB VAI A SÃO LUÍS 
EM VISITA À AMB MARANHÃO

D
entro do programa de estreitamento de rela-
cionamento da AMB com suas Federadas, o di-
retor da AMB Dr. Fernando Sabia Tallo visitou 

em 28 de setembro a AMB Maranhão. Foi recebido 
pelo presidente Dr. José Albuquerque de Figueiredo 
Neto e os membros da sua diretoria: Dr. Artur Serra 
Neto (Secretário Geral), Dr. Euler Nicolau Sauaia Filho 
(2º secretário), Dra. Francisca das Chagas Santos (Te-
soureira Geral), Dra. Maria Jacqueline Silva Ribeiro (2ª 
Tesoureira), Dra. Maria do Socorro Machado Bonfim 
Sousa (Diretora Cultural) e Dr. Raul Frankllim de Car-
valho Almeida (Diretor Esportivo).

Em uma reunião produtiva, vários assuntos de 
relevância para a classe médica no Maranhão foram 
tratados, como destacou Fernando Tallo: “Nosso ob-
jetivo aqui, além de visitar a Federada do Maranhão, 
foi ver como a AMB pode contribuir para que a Fede-
rada resolva as suas questões. Sabemos que o médi-
co hoje enfrenta grande dificuldades profissionais e 
a AMB representa o médico, principalmente no que 
ser refere a questões ligadas à sua defesa profissio-
nal. Nós temos, inclusive, um núcleo de atividade 
parlamentar da AMB em Brasília, o NAP, trabalhando 
junto ao parlamento, porque é de lá que saem Proje-
tos de Lei muito importantes para a vida do médico. 
Ressalto, portanto, que é muito importante que o 
médico se associe à AMB, porque é com o associa-
tivismo, com a nossa luta associativa, que a gente 
consegue realmente caminhar em coisas relevantes 
para o médico. A AMB representa os médicos, mas 
em última instância a nossa grande preocupação, o 
porquê na nossa existência é o paciente, é a socieda-
de. Então quando a gente melhora, quando capacita, 
a gente tem um médico bem formado, com saúde 
física e mental, e no final o benefício é da sociedade 
brasileira, é do nosso paciente”.

Na foto, da esquerda para a direita: Dra. Maria do Socorro Machado Bonfim Sousa, Dra. Francisca das Chagas 
Santos, Dr. Euler Nicolau Sauaia Filho, Dra. Maria Jacqueline Silva Ribeiro, Dr. José Albuquerque de Figueiredo 
Neto, Dr. Fernando Sabia Tallo, Dr. Raul Frankllim de Carvalho Almeida e Dr. Artur Serra Neto
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ASB ENTREGA AGENDA 
PROPOSITIVA PARA A SAÚDE 
AOS REPRESENTANTES DOS 
PRESIDENCIÁVEIS

E
m 27 de setembro, foi realizado em São Paulo 
o evento “Diálogos com Assessores de Saúde 
dos Presidenciáveis”. O debate foi uma inicia-

tiva da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP), em parceria com a Associação Médica 
Brasileira (AMB), Sindicato dos Hospitais, Clínicas 
e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp), 
Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos 
Médicos (Abimo) e Associação Brasileira de Medicina 
Diagnóstica (Abramed).

Compareceram ao encontro os representantes 
dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (Senador 
Humberto Costa), Ciro Gomes (Nelson Marconi) e 
Simone Tebet ( João Gabbardo). A mediação ficou 
a cargo do diretor titular do Comitê da Cadeia 

Produtiva da Saúde e Biotecnologia (ComSaude) da 
Fiesp, Ruy Baumer.

O presidente da AMB, César Eduardo 
Fernandes, também participou do evento, assim 
como o presidente do SindHosp, Francisco 
Balestrin, o superintendente da Abimo, Paulo 
Henrique Fraccaro e o presidente da Abramed, 
Wilson Scholnik.

O objetivo do debate foi apresentar as 
demandas do setor e discutir soluções. “Saúde deve 
estar no programa de Estado. Não deve ter lado 
político”, disse o presidente Ruy Baumer durante a 
abertura, destacando a importância do tema para 
todos os brasileiros.
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Ao final do evento “Diálogos com Assessores de Saúde 
dos Presidenciáveis”, o presidente da Associação 
Médica Brasileira (AMB), César Eduardo Fernandes, 
entregou a todos os representantes dos candidatos 
um documento elaborado pela Aliança pela Saúde no 
Brasil (ASB), referendando sua missão de construir 
uma proposta político-social que garanta à sociedade 
brasileira uma saúde universal, igualitária e digna. 
AGENDA PROPOSITIVA PARA A SAÚDE NO PAÍS

A ASB é um movimento proposto pela AMB que, 
junto com as entidades aliadas, formalizaram uma 
agenda propositiva de alcance nacional, garantindo a 
todos o direito constitucional à saúde (Artigo 196 da 
Constituição Federal). Seu principal objetivo é propor 
um processo de revisão urgente à saúde do Brasil. 
O documento entregue apresenta as duas frentes 
de atuação interconectadas da ASB. A primeira é 
reunir e produzir um corpo de conhecimento sobre 
estratégias de melhoria às políticas de saúde e aos 
seus serviços. A segunda é estabelecer um diálogo 
nacional, acerca de uma Agenda Propositiva de medi-
das e ações a serem advogadas e empreendidas, em 
conjunto, pelas organizações públicas, privadas e do 
terceiro setor.Esta Agenda Propositiva é organizada 
em oito eixos temáticos:

I – Ousadia na articulação dos serviços de saúde 
público e privado, no âmbito do SUS;

II – Promoção da articulação intra e intersetorial 
nas políticas públicas;

III – Aperfeiçoamento da participação social na 
gestão dos serviços público e privado

IV – Defesa da governança regional para aprimorar 
as redes de atenção à saúde;

V – Formação, qualificação e desenvolvimento 
profissional;

VI – Gestão para sustentabilidade econômica na 
saúde;

VII – Estímulo à ciência, tecnologia e 
desenvolvimento;

VIII – Transparência e compliance nos processos 
dos sistemas público e privado.

“Esses oito eixos fundamentaram a Carta de Proposta 
da ASB e nosso plano de governança, que traz trans-
parência e efetividade para a ASB e às relações entre 
nossas entidades. O desafio ao qual nos habilitamos, 
de buscar os melhores caminhos para uma saúde dig-
na, de qualidade e acessível no Brasil, sabemos todos, 
será hercúleo. Possuímos, porém, um trunfo de valor 
inigualável e animador: a união de nossas forças, com-
petências e inteligências, visando ao bem coletivo e a 
dias alvissareiros no campo da saúde. Teremos êxito”, 
afirma o presidente da AMB.

A Aliança pela Saúde no Brasil conta com as seguintes 
entidades aliadas, além da AMB: Associação Nacional 
de Hospitais Privados (ANAHP), Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas (CMB), Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS), Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde (CONASS), Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP), Instituto Ethos de Empre-
sas e Responsabilidade Social (ETHOS), Ordem dos 
Advogados do Brasil – Secção de São Paulo (OAB/SP), 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
(SINDUSFARMA), além da FIESP e do SindHosp.18
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DIRETORIA DA AMB VAI 
A BELO HORIZONTE EM 
VISITA À AMMG

D
entro do programa de estreitamento de 
relacionamento da AMB com suas Federadas, 
a diretoria da AMB visitou em 24 de setembro 

a Associação Médica de Minas Gerais. O Presidente 
da AMMG Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra e sua 
diretoria receberam o Presidente da AMB, Dr. César 
Eduardo Fernandes, o Secretário Geral da AMB Dr. 
Antônio José Gonçalves, o Vice-presidente da Região 
Sudeste da AMB Dr. Agnaldo Lopes da Silva Filho e o 
Diretor Cultural da AMB Dr. Carlos Henrique Mascare-
nhas Silva.

No encontro foram tratados interesses comuns das 
entidades, para fortalecer e revigorar o associativismo 
brasileiro.

O Presidente da AMMG apresentou as estruturas 
administrativa e financeira da instituição e as ações 
desenvolvidas em benefício de seus associados. Mos-
trou o histórico da construção da nova sede adminis-

trativa, ressaltando Fábio Guerra que “A conclu-
são deste projeto permitiu a aproximação com as 
sociedades de especialidades e a destinação do 
Centro de Convenções, exclusivamente para suas 
finalidades, gerando receita, que também será 
destinada em benefício dos associados.”

O Presidente da AMB agradeceu a receptividade 
da Presidência e de toda Diretoria da AMMG e 
teceu elogios à estrutura de organização, à pro-
dução científica, à nova sede e aos benefícios que 
a AMMG concede aos seus associados.

Antônio José Gonçalves apresentou os planos 
e o trabalho que a Nova AMB vem realizando e 
salientou a importância de que as duas entidades 
façam um plano de ação conjunto para garantir 
segurança na assistência de qualidade à popula-
ção e tranquilidade na prática do bom exercício 
da medicina.

19
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Ao final da reunião, o Presidente da AMB Dr. César 
Fernandes discorreu: “Agradeço a acolhida que tive-
mos, parabenizo pela amabilidade e cordialidade com 
que foram tratados todos os temas e saio dessa reu-
nião absolutamente convencido da importância desta 
proximidade, dessa uniformidade de propósitos entre 
a AMMG e a AMB para o futuro do associativismo”.

Também participaram da reunião os diretores da 
AMMG: Gabriel de Almeida Silva Júnior (Vice-pre-
sidente), Agnaldo Soares Lima (Diretor Científico), 

Alcebíades Victor Leal Filho (Diretor Financeiro), Carlos 
Henrique Mascarenhas Silva (Diretor de Defesa Exérc. 
Profissional), José Carlos da Costa Zanon (Diretor Ad-
ministrativo-Adjunto), Lincoln Lopes Ferreira (Diretor 
de Assuntos Interior), Luiz Carlos Molinari Gomes (Di-
retor de Comunicação e Marketing), Marcelo Versiani 
Tavares (Diretor de Def. Exérc. Prof. Legislativo), Maria 
Aparecida Braga (Diretora Financeira-Adjunta), Paulo 
Roberto Repsold (Diretor de Comunicação e Marke-
ting-Adjunto), Regina Fátima Barbosa Eto (Secretária 
geral) e Sinara Mônica de Oliveira Leite (1ª secretária)

Fotos: Daniela Colen
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AMB CRIA O NÚCLEO DE 
MODELOS DE REMUNERAÇÃO 
MÉDICA (NRM)

A 
AMB criou um Núcleo com o objetivo de 
discutir os modelos de Remuneração Médica 
(NRM), que se reuniu pela primeira vez dia 

08/09/2022, contando com a presença do Presidente, 
Dr. César Eduardo Fernandes, do Diretor de Defe-
sa Profissional, Dr. José Fernando Macedo e da 1ª 
Secretária, Dra. Maria Rita De Souza Mesquita, além 
de ilustres convidados especialistas no tema: Dra. 
Maria Cristina Coimbra Lages Balestrin Andrade, Dra. 
Ligia Bahia e Dr. Casimiro Junqueira. A reunião contou 
também com a presença do Dr. Marun David Cury, 
Diretor de Defesa Profissional da APM, Dra. Miyuki 
Goto, assessora da AMB, e Dra. Juliana Kozan, asses-
sora jurídica da defesa profissional da AMB.

No cenário atual, especialmente no âmbito da assis-
tência suplementar à saúde, o clima de desconfiança, 
falta de informações entre os atores, desperdício 
em toda a cadeia de remuneração, suposto risco de 
sustentabilidade do setor e remuneração inadequada 

dos médicos, levou à busca por modelos alternati-
vos de remuneração. A nova tônica, contudo, com 
algumas nuances, parece buscar compartilhar com 
o médico o risco do custo do desfecho clínico dos 
pacientes, além de lhe impor limites a sua autonomia.

A AMB entende que é preciso que o médico volte a 
ser protagonista dessas discussões entre os vários 
atores do mercado, defendendo sempre a boa qua-
lidade de assistência à população além de melhores 
condições de trabalho e justa remuneração dos hono-
rários médicos tanto na Saúde Suplementar quanto 
nos serviços públicos de saúde.

O Núcleo de modelos de Remuneração Médica deve 
se reunir e discutir aspectos relevantes sobre o 
assunto, elencando prioridades de ação nos próximos 
3 (três) meses e, ao final, elaborará um relatório com 
o diagnóstico e possíveis soluções para garantir a 
remuneração digna dos médicos.
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PRESIDENTE DA AMB 
PRESTIGIA O II ENCONTRO 
NACIONAL DE CONSELHOS 
DE MEDICINA 2022
Teve início no dia 8 de setembro, na sede do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de Rondônia (CREME-
RO), em Porto Velho, o II Encontro Nacional de Conse-
lhos de Medicina 2022. O evento é uma iniciativa do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e reúne todos os 
conselhos regionais de medicina do país, tendo como 
objetivo alinhar estratégias em torno de temas de in-
teresse da categoria médica e também da população.

O presidente da Associação Médica Brasileira 
(AMB), César Fernandes, prestigiou o Encontro, 
tendo participado inclusive da mesa de aber-
tura, ao lado de Marcelo Queiroga, Ministro 
da Saúde, Hiran Gallo, Presidente do CFM, 
Ana Ellen Santiago, Presidente do CREMERO e 
Rafael Câmera, Secretário de Atenção Básica 
do Ministério da Saúde.

Da esquerda para a direita: Hiran Gallo, presidente do CFM, César Fernandes, presidente da AMB, Marcelo Queiroga, Ministro da 
Saúde, Rafael Câmera , secretário de atenção básica em saúde do Ministério da Saúde e Ana Ellen Santiago, presidente do Cremero.
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Em sua fala, César Fernandes elogiou o trabalho 
realizado por Hiran Gallo, reforçando a importân-
cia da atuação conjunta do CFM e da AMB para a 
classe médica. “Estamos falando de duas entidades 
de imensa importância para a saúde do país, que 
buscam sempre o melhor para ético exercício da 
medicina, assim como à assistência aos cidadãos 
brasileiros. É um grande orgulho poder representar 
a AMB em um evento tão relevante quanto este”, 
afirmou César.

Hiran Gallo celebrou o fato deste ser o primeiro encon-
tro presencial, desde o início da pandemia da Covid-19.  
“Teremos a oportunidade de discutirmos tópicos de fun-
damental importância para a defesa dos interesses dos 
médicos e da população. Publicidade médica, Revalida, 
Acreditação de Faculdades de Medicina, Residência Médi-
ca, enfim. Temos uma pauta extensa, com temas comple-
xos e essenciais para o exercício técnico e ético de nossa 
profissão. Diante desse contexto, para Rondônia, é uma 
honra sediar essa retomada”, disse o presidente do CFM.

Da esquerda para a direita: Jeancarlo Fernandes Cavalcante, 1º vice-presidente do CFM, Antônio Meira, presidente da Abramet, 
e César Fernandes, presidente da AMB.

Da esquerda para a direita: Hiran Gallo, presidente do CFM, Dilza Ribeiro, secretária geral do CFM, Antônio Meira, presidente da 
Abramet, e César Fernandes, presidente da AMB.

O Encontro Nacional de Conselhos de Medicina 2022 seguiu até o dia 9 de setembro, 
com estimativa de participação de mais de 200 conselheiros federais e regionais, dos 
27 estados brasileiros.

23

JORNAL DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA  | EDIÇÃO 1423



PRESIDENTE DA AMB 
VISITA A ASSOCIAÇÃO 
MÉDICA DE RONDÔNIA

N
o último dia 08/09, o Presidente da AMB, 
César Eduardo Fernandes, fez uma visita 
à sede da Associação Médica Brasileira 

de Rondônia (AMB-RO). Na ocasião, o Presidente 
da AMB participou de uma reunião com Aparício 
Carvalho de Moraes, Presidente da AMB-RO, e 
diversos integrantes da instituição.

Pela Federada, também participaram do encon-
tro Rodrigo Pascoal Azevedo (Vice-Presidente), 
Julieta Schneider Catani (Secretária-Geral), 
Roberto Melo de Mesquita (1º Tesoureiro), Maria 

da Conceição Ribeiro Simões (2ª Tesoureira), 
Raitany Cota de Almeida (Diretor Científico), Saleh 
Mahmoud Abdul Razzak (Diretor de Benefícios) e 
Renata de Mello Andrade Pavan (Diretora de Defe-
sa Profissional).

Foram abordados diversos temas relacionados 
à AMB e à federada de Rondônia, como a im-
portância da manutenção e do crescimento do 
associativismo médico, dificuldades geográficas 
enfrentadas na região, assim como a importância 
da AMB-RO para as próximas gerações.

Da esquerda para direita: Dra Maria da Conceição Ribeiro Simões, Dr Aparício Carvalho, Dr Saleh Mahmoud Abdul 
Razzak , Dra Julieta Schneider Catani, Dr César Eduardo Fernandes, Dra Renata de Mello Andrade Pavan e Dr Ro-
berto Melo de Mesquita
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Em sua fala, Aparício Carvalho fez um resgate histórico 
da Associação Médica de Rondônia e de sua importân-
cia para o desenvolvimento da medicina no Estado. Já 
o presidente da AMB fez referências à importância da 
atuação de Aparício Carvalho à frente da instituição, 
ressaltando a importância das federadas para o contex-
to da nacional.

Ofereceu também diversas formas de apoio para a 
condução dos trabalhos na Associação, como, por 
exemplo, ferramentas administrativas e o Programa de 
Educação para Médico Generalista do Brasil (PROGEB). 

O PROGEB oferece aulas online aos profissionais 
médicos, visando conferir maior preparo aos médicos 
generalistas na abordagem inicial e em estratégias 
de encaminhamento, nas mais diversas situações 
clínicas.

O planejamento a médio prazo da AMB e novas 
perspectivas da Associação também foram temas da 
reunião, que representou um marco em busca da 
ampliação do associativismo médico na região e no 
reconhecimento do importante trabalho realizado 
pela AMB-RO.

Em sentido horário: Dr César Eduardo Fernandes, Dr Aparício carvalho, Dr Saleh Mahmoud Abdul Razzak, Dr Roberto, Dr Rodrigo 
Pascoal Azevedo , Dra Maria da Conceição Ribeiro Simões, Dra Renata de Mello Andrade Pavan e Dr Raitany Cota de Almeida
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AMB PARTICIPA DO FÓRUM 
SOBRE SUSTENTABILIDADE 
DO SISTEMA DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR EM SP

F
oi realizado em 29 de agosto, em São Paulo, o 
Fórum sobre Sustentabilidade do Sistema de 
Saúde Suplementar. O evento, uma iniciativa 

da Associação Paulista de Medicina (APM), teve 
como objetivo promover o debate sobre uma das 
mais questões importantes da área da saúde, que 
atinge os profissionais do setor e também em-
presas operadoras e seguros de saúde. Dentre os 
participantes estavam o Presidente da Associação 
Médica Brasileira (AMB), César Eduardo Fernandes, 
e o Diretor de Defesa Profissional da AMB, José 
Fernando Macedo. Também integraram o evento 
José Hiran Gallo, Presidente do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Adriano Valente, Delegado-Chefe 
da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da 
Polícia Civil do Distrito Federal, e José Luiz Gomes 
do Amaral, Presidente da Associação Paulista de 
Medicina. “Essa é uma equação de difícil solução, 

de sustentabilidade das operadoras. Sou a favor de 
que a gestão se faça com absoluto rigor, particular-
mente com relação aos recursos despendidos pelas 
operadoras de saúde. Nesse aspecto, pensando em 
sustentabilidade, não se pode, em hipótese alguma, 
cercear os direitos dos beneficiários dos planos de 
saúde”, afirma César Fernandes.  

O presidente da AMB afirma que a instituição é sim 
a favor da sustentabilidade das operadoras, desde 
que ela se faça com absoluto respeito aos direitos 
dos pacientes e ao bom exercício da medicina. “É 
uma equação em que todos precisam trabalhar 
com absoluta transparência para buscar um norte 
adequado, que respeite as variáveis envolvidas no 
setor, afinal, não se pode olhar este tema por uma 
única ótica, sem considerar o cenário como um 
todo”, concluiu.
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AMB PARTICIPA DO FÓRUM 
SOBRE SUSTENTABILIDADE 
DO SISTEMA DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR EM SP

Os especialistas debateram assuntos como “Dis-
torções de utilização do plano de saúde” e “Rol de 
procedimentos: incorporação de novas tecnolo-
gias”, em painéis que contaram com a participa-
ção de nomes como Marun David Cury, Diretor de 
Defesa Profissional da APM, Omar Abujamra Ju-
nior, Presidente da Unimed do Brasil, Alessandro 
Vicente Cogliatti, Diretor de Experiência do Cliente 
da SulAmérica, Maurício da Silva Lopes, Vice-pre-
sidente Executivo da Rede D’Or, assim como Ale-
xandre Fioranelli, Diretor de Normas e Habilitação 
dos Produtos da Agência Nacional de Saúde (ANS) 
e Carla de Figueiredo Soares, Diretora Adjunta de 

Normas e Habilitação dos Produtos da ANS.

“Este evento foi fantástico. Tratamos de um dos 
temas mais relevantes na atualidade, que é a 
sustentabilidade do sistema de saúde. Tivemos 
várias discussões importantes sobre os modelos 
de gastos atuais e a necessidade da racionalização 
de despesas, tendo em vista que lidamos com 
uma verba finita. Creio que a reunião cumpriu seu 
objetivo e quem teve a oportunidade de participar 
do evento saiu dele extremamente satisfeito”, 
afirmou José Fernando Macedo, Diretor de Defesa 
Profissional da AMB.
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PRESIDENTE DA AMB TORNA-SE 
MEMBRO TITULAR DO COLÉGIO 
BRASILEIRO DE CIRURGIÕES

F
oi realizada no dia 27 de agosto, no Centro de Conven-
ções Rebouças, em São Paulo, a Sessão Solene de En-
cerramento do Congresso Paulista de Cirurgia. Durante 

a cerimônia também ocorreu a posse dos novos membros 
do Congresso Brasileiro de Cirurgiões (CBC), dentre eles, 
o Presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), César 
Eduardo Fernandes.

“Foi uma honra ser empossado, juntamente com outros 
colegas, como membro titular do CBC, em uma data repleta 
de homenagens tão importantes, históricas, a diversos 
profissionais da medicina. Darei o meu melhor para estar à 
altura deste título, cumprindo com os estatutos do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões. Espero poder contribuir com tudo 
que está a meu alcance, para, ao lado de meus colegas, 
tornar o CBC cada vez maior”, afirmou César Fernandes.

Além da posse de novos membros Titulares e Ho-
norários, na ocasião ocorreu a divulgação do con-
vênio do CBC com o Capítulo Brasileiro do Colégio 
Americano de Cirurgiões e diversas homenagens, 
como aos membros com 50 anos de admissão: 
TCBC Angelita Habr-Gama, TCBC Joaquim Jose 
Gama Rodrigues e ECBC Dário Birolini. Além disso, 
ocorreu também a entrega dos prêmios aos me-
lhores trabalhos científicos apresentados no 23º 
Congresso Paulista de Cirurgia.

Ao final, o presidente da AMB também compôs 
a mesa de encerramento do Congresso, ao lado 
de Antônio José Gonçalves, 2º Vice-Presidente da 
Associação Paulista de Medicina (APM) e Secretá-
rio-Geral da AMB.
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AMB NA REUNIÃO 
DA CNRM
A Associação Médica Brasileira (AMB) esteve presente na reunião da Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), que ocorreu no dia 25 de agosto, no Ministério da Educação, em Brasília. Um evento importante que 
mostra o bom alinhamento entre a AMB e a CNRM. Na foto, a Secretária Executiva da CNRM, Viviane Cristina 
Uliana Perterle, está ao lado do conselheiro da AMB na CNRM, Fernando Sabia Tallo.
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AMB CRIA COMISSÃO DE 
REFORMA DO MODELO 
ASSOCIATIVO
COREMA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO 
DE REPRESENTANTES DE SOCIEDADES DE 
ESPECIALIDADES E DE FEDERADAS DA AMB

N
o dia 16 de agosto, aconteceu mais uma 
reunião do Conselho Deliberativo (CD) da 
Associação Médica Brasileira (AMB). A pauta 

do evento, realizado de forma online, foi a criação da 
Comissão de Reforma do Modelo Associativo (CORE-
MA).

Um Novo Modelo Associativo (NMA) já foi aborda-
do na última reunião do CD, realizada na sede da 

Associação Médica do Paraná, no mês de junho. Na 
ocasião, o presidente da AMB, César Eduardo Fernan-
des, discorreu sobre o assunto, reforçando a impor-
tância de um novo modelo para a classe médica. 
“Nosso grande desafio atual é, em conjunto, encorpar 
o movimento associativo trazendo para um mesmo 
agrupamento associativo todos os associados das Fe-
deradas (FED) e das Sociedades de Especialidade (SE). 
Ao mesmo tempo, espera-se que o NMA possa servir 
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de incentivo para todos os médicos, especialmente os 
mais jovens, se engajarem em nossas lutas comuns e 
contribuírem com o fortalecimento de nossas institui-
ções”, comentou o presidente da AMB.

A equipe da AMB seguiu trabalhando no tema, bus-
cando soluções que resultem no aprimoramento do 
atual modelo associativo da instituição. Desta forma, 
foi definida a criação da COREMA que, por decisão 
do CD, contará com a participação de doze de seus 
membros, sendo seis representantes das SE e igual 
número de representantes das FED. Ela terá plena au-
tonomia de trabalho, sem qualquer interferência da 
diretoria da AMB, que, por seu turno, dará amplo su-
porte administrativo para a realização dos trabalhos 
e elaboração de uma proposta para o novo modelo 

associativo. Foi definido também um tempo de três 
meses para a conclusão dos trabalhos da COREMA.

“Congregar membros de nossas FED e SE na constru-
ção desse projeto é de suma importância. Buscamos 
a pluralidade de ideias com base na experiência e no 
conhecimento vivenciado por essa malha estrutural 
da AMB. A COREMA, certamente, nos direcionará aos 
melhores caminhos a serem trilhados por um NMA, 
em prol de toda a classe médica e do futuro do asso-
ciativismo médico”, afirma César Fernandes.

Os integrantes da COREMA serão, também por deci-
são do CD, escolhidos com brevidade pela diretoria 
da AMB. Participaram do encontro representantes de 
27 SE e de 22 FED, que compõem o CD da AMB.

Imagem: Freepik
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AMB VISITA A AMMS

E
m 19 de agosto, os Diretores da AMB estiveram em 
Campo Grande para visitar a Associação Médica de 
Mato Grosso do Sul. Foram recebidos pelo Presidente, 

Dr. Justiniano Barbosa Vavas, 1º Vice-Presidente Dr. Amauri 
Ferreira De Oliveira, 4º Vice-Presidente Dra. Erica Naomi 
Naka Matos, 1º Secretário Dr. Nilson Moro Junior, Diretora 
Sócio-Cultural Dra. Fernanda Esnarriaga de Arruda Borges, 
Diretora Médico Jovem Dra. Caroline Pereira Martins, Diretor 
Científico, Dr. Gerson Gattas Orro de Campos, e pela Direto-
ra Acadêmica Dra. Luciana Araujo Bento.

Na visita, que faz parte do programa de estreitamento de 
relacionamento entre a AMB e suas Federadas, o Vice-Pre-

sidente da Região Centro-Oeste, Dr. Etelvino de Souza 
Trindade e o 2º Tesoureiro, Dr. Fernando Sabia Tallo, 
trataram de interesses comuns das entidades, para 
fortalecer e revigorar o associativismo brasileiro, além 
de apresentarem os planos e o trabalho que a Nova 
AMB vem realizando.

Aproveitando a visita, os diretores participaram, do XV 
Congresso da Associação Médica de Mato Grosso do 
Sul que, nos dias 19 e 20, abordou temas de Medici-
na Geral, contando com a presença de palestrantes 
renomados, alunos associados e médicos de todas as 
especialidades.

Na foto, da esquerda para a direita: Fernando Sabia Tallo, Justiniano Barbosa Vavas, Etelvino de Souza Trindade.32
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AMMT RECEBE DIRETORIA DA AMB

Na foto, da esquerda para a direita: Etelvino Souza Trindade, Anderson Andreu Cunha e Fábio Gomes.

Dando continuidade ao programa de estreitamento de relacionamento entre a Associação Médica Brasileira e 
suas Federadas, representantes da AMB foram recebidos em 5 de agosto pelo presidente da Associação Médica 
de Mato Grosso, Dr. Anderson Andreu Cunha, em sua sede de Cuiabá.

Na visita, o vice-presidente da região centro-oeste, Dr. Etelvino Souza Trindade, e o gerente administrativo, Fábio 
Gomes, trataram de interesses comuns das entidades, para fortalecer e revigorar o associativismo brasileiro. No 
encontro, também apresentaram os planos e o trabalho que a Nova AMB vem realizando.
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STJ RECONHECE ATO 
MÉDICO E ANULA NORMAS 
DO COFFITO QUE AMPLIAVAM 
ÁREA DE ATUAÇÃO DE 
FISIOTERAPEUTAS

E
m recente decisão, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) reconheceu que o fisioterapeuta e 
o terapeuta ocupacional não têm autorização 

legal para receber demanda espontânea de pacientes, 
diagnosticar, prescrever ou realizar exames sem assis-
tência médica, ordenar tratamento e dar alta terapêu-
tica, pois essas são atividades reservadas ao médico.

A decisão deixa claro que ao médico cabe a tarefa de 
diagnosticar, prescrever tratamentos, avaliar resulta-
dos e ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional, 
cabe a execução das técnicas e métodos prescritos.

O Ministro Gurgel de Faria, relator do caso no STJ, 
afirma em seu voto que entende equivocada a lógica 
de que cada especialidade da saúde poderia realizar 
diagnósticos atinentes à sua área de atuação, por 
entender que “o diagnóstico não varia conforme a 
terapêutica, pois seria até mesmo ilógico vincular a 
conclusão da doença (que é anterior) ao tratamento 
que lhe é afeto (posterior)”.

Essa decisão, proferida no julgamento do Recurso 
Especial nº 1.592.450 – RS pela Primeira Turma do STJ, 
foi parcialmente favorável à demanda discutida na 
ação civil pública proposta pelo Conselho Regional de 
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Medicina do Rio Grande do Sul e pelo Sindicato Médi-
co do Rio Grande do Sul em face do Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), anu-
lando trechos das Resoluções COFFITO nº 08/1978, 
10/1978, 80/1987, 81/1987, 123/1991, 139/1992, mas 
reconhecendo a possibilidade da prática da acupun-
tura, quiropraxia, osteopatia pelos fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais.

“É uma decisão importante. A Justiça precisa compre-
ender os problemas envolvidos em permitir que ou-
tros profissionais realizem atos privativos de médicos 
e que é importante impor limitações ao exercício de 
algumas atividades, especialmente na área da saúde, 
pelo risco de danos que possam vir a causar aos 
pacientes”, alerta o Dr. José Fernando Macedo, Diretor 
de Defesa Profissional da AMB.

Vale lembrar que a AMB, juntamente com outras 
sociedades de especialidade, através de seu Núcleo 
de Proteção do Ato Médico (NUPAM), solicitou seu 
ingresso como “amicus curiae” em outra ação civil 
pública, que trata de tema semelhante, proposta 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em face do 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacio-
nal (COFFITO), com o objetivo de anular as Resoluções 
COFFITO nº 404/2011, nº 408/2011 e nº 482/2017, 
especificamente no que se fere à possibilidade de 
realização de ultrassonografia cinesiológica por fisio-
terapeutas. Essa decisão do STJ certamente reforçará 
a tese defendida nessa ação.

A Dra. Maria Rita de Souza Mesquita, 1ª Secretária 
da AMB e responsável pelo NUPAM conjuntamente 
com o Presidente, Dr. César Eduardo Fernandes, e 
o Diretor de Defesa Profissional pondera: “Todos os 
profissionais que se dedicam aos serviços e ações de 
saúde merecem respeito e reconhecimento. Contudo, 
os desvios de competência são essencialmente preju-
diciais aos pacientes e devem ser evitados e, se for o 
caso, reprimidos pelos órgãos competentes.”

O NUPAM da AMB segue atuando e acompanhando 
as questões relacionadas ao ato médico, sempre 
com o objetivo de contribuir para que os serviços e 
ações de saúde no Brasil sejam prestados de forma 
responsável, segura e eficiente, tendo o paciente 
como o centro da atenção.

Imagem: Freepik
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AMB RECEBE O PRESIDENTE 
DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA 
MUNDIAL, EM SP
E

m 13 de julho, a Associação Médica Brasilei-
ra (AMB) recebeu uma visita ilustre. Trata-
-se do Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery. 

De 2011 a 2019, Montgomery foi Presidente da 
Associação Médica Alemã e, atualmente, é Presi-
dente do Conselho da Associação Médica Mundial 
(World Medical Association – WMA).

Formado em medicina pela Universidade de 
Hamburgo, na Alemanha, Montgomery especia-
lizou-se em Radiologia Diagnóstica e tornou-se 
consultor em Radiologia no Hospital Universitário 
de Hamburgo. O Presidente do Conselho da WMA 
esteve cumprindo uma agenda de compromissos 
no Brasil, sendo que, nesta quarta-feira, partici-
pou de importantes discussões na AMB.

“É uma grande honra e prazer estar em São Paulo 
para referendar a amizade que a AMB e a WMA 
possuem. Esta organização é um importante 
membro da WMA, que traz ideias sul-americanas 
e, especialmente, brasileiras, às políticas da WMA, 
Associação Médica Mundial. A AMB é de extrema 
valia e muito importante no mundo e nosso traba-
lho em conjunto também é de suma importância”, 
afirmou o presidente da WMA, durante a visita à 
sede da Associação.

Estiveram presentes na reunião com o presidente da 
WMA César Eduardo Fernandes (Presidente da AMB), 
Carlos Vicente Serrano (Diretor de Relações Interna-
cionais da AMB), Jurandir Marcondes Ribas Filho (2º 
Vice-Presidente), Antônio José Gonçalves (Secretá-
rio-Geral), Fernando Sabia Tallo (2º Tesoureiro), José 
Fernando Macedo (Diretor de Defesa Profissional) e 
Miguel Roberto Jorge, ex-Presidente da World Medical 
Association.

“A AMB vem desempenhando um papel fundamen-
tal na política de saúde não apenas nacional, mas 
internacional também, devido ao seu trabalho em 
conjunto com a WMA. E a visita do Presidente da 
WMA é mais um reconhecimento ao papel desenvol-
vido pela entidade, assim como um estreitamento de 
nossas relações com a Associação Médica Mundial”, 
disse César Fernandes.

A Associação Médica Brasileira é filiada à Associação 
Médica Mundial. O Brasil constitui a terceira maior 
delegação da WMA, atrás apenas dos Estados Unidos 
e do Japão. Atualmente, a Associação Médica Brasi-
leira possui duas cadeiras no Conselho da WMA, dez 
votos na Assembleia e participação nos três comitês 
da WMA: o de Ética Médica, o de Finanças e Planeja-
mento e o de Assuntos Médico-Sociais.

Na foto, da esquerda para direita: Miguel Roberto Jorge, José Fernando Macedo, Carlos Vicente Serrano, César Eduardo Fernandes, 
Frank Ulrich Montgomery, Antônio José Gonçalves, Jurandir Marcondes Ribas Filho, Fernando Sabia Tallo
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PRESENÇA NA REUNIÃO DO 
CONSELHO DA WMA

Aconteceu entre os dias 7 e 9 de abril, em Paris, na 
França, a reunião do Conselho da WMA. A edição de 
número 220 do evento, que foi realizada de forma 
híbrida, contou com mais 150 participantes de forma 
presencial e de outros 70 de forma online, todos 
integrantes dos 40 membros constituintes da WMA, 
celebrando um grande reencontro desde a última 
reunião presencial da instituição, que ocorreu há mais 
de dois anos, devido à pandemia de Covid-19.

A Associação Médica Brasileira esteve presente no 
evento, com uma delegação composta por César Edu-
ardo Fernandes (Presidente da AMB), Carlos Vicente 
Serrano (Diretor de Relações Internacionais da AMB), 
José Luiz Gomes do Amaral e Miguel Roberto Jorge, 
ambos ex-Presidentes da World Medical Association.

Carlos Serrano, representante da AMB no Conselho da 
World Medical Association, teve ativa participação nas 
discussões e apresentou dois importantes relatórios 
de atividades que estiveram a seu cargo nos últimos 
meses, um deles envolvendo o impacto global das 
doenças crônicas não transmissíveis e outro buscando 
criar um regramento na realização de reuniões virtu-
ais. Assim, Serrano tem representado a continuidade 

de uma ativa e importante participação da AMB nas 
atividades da WMA por quase duas décadas, e que 
resultaram na eleição de dois brasileiros para presidir 
a entidade nesse período.

Por ocasião do Jantar de Gala oferecido pela WMA 
aos participantes, o Presidente do Conselho, Frank 
Montgomery, prestou homenagem a Miguel Jorge, 
por suas atividades como Presidente da WMA no pe-
ríodo de outubro de 2019 a outubro de 2020, grande 
parte delas relacionadas aos primeiros meses em que 
o mundo foi impactado pela pandemia pela Covid-19.

O presidente da AMB considerou extremamente 
produtiva a participação da entidade neste evento 
da WMA. Aproveitou para parabenizar a participa-
ção competente, comprometida e exitosa de Carlos 
Serrano, Diretor de Relações Internacionais, repre-
sentando a Associação e mostrando um trabalho 
muito qualificado e relevante, com manifestações de 
reconhecimento ao seu trabalho durante a reunião, 
por vários países presentes.

César Fernandes também considera muito importan-
te esta reunião das sociedades internacionais sob o 
manto da WMA, que é, legitimamente, a instituição 
que, internacionalmente, pode servir de moderadora 
e interlocutora entre as diferentes realidades vividas 
por distintos países, em todos os continentes do 
mundo. Esta missão primordial da WMA se fez notar, 
inclusive, nas posições por ela tomadas com relação 
à invasão da Rússia à Ucrânia, com manifestações de 
profunda solidariedade aos médicos ucranianos.

O presidente da AMB também registrou que é rele-
vante divulgar aqui no Brasil as realizações da WMA, 
para conhecimento de todos os médicos brasileiros. 
Considera que esse importante trabalho vem sendo 
pouco difundido entre nós e que, certamente, a AMB 
dará mais espaço para divulgar as realizações da 
WMA e o seu importante acervo de publicações.
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DIRETORIA DA AMB 
RECEBE PRESIDENTES DAS 
FEDERADAS REGIONAIS

A 
Associação Médica Brasileira realizou em sua 
sede, em São Paulo, dois importantes encon-
tros com as Federadas, nos dias 27 de maio e 

8 de julho. 

Em 27/5, a diretoria da AMB recebeu as diretorias 
das Associações Médicas da Região Norte: Acre, 
Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima.

O presidente da AMB, César Eduardo Fernandes, 
abriu os trabalhos saudando e dando as boas-vin-
das aos participantes, destacando a importância de 

reuniões como essa para o estreitamento das 
relações entre a AMB e suas Federadas.

Na pauta, vários assuntos de grande interesse de 
todas as entidades foram apresentados e debati-
dos pelos presentes, visando maior conhecimen-
to do que acontece em cada uma das Federadas. 
Além de mostrar o que vem fazendo em prol do 
movimento associativo, com seus novos projetos 
e programas implantados, se colocou à dispo-
sição para ajudar e dar apoio às Federadas em 
diversas frentes.

PROGRAMA DE ESTREITAMENTO DE RELACIONAMENTO COM FEDERADAS
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Estiveram presentes pela AMB o presidente César 
Eduardo Fernandes e os diretores Antônio José 
Gonçalves (Secretário Geral), Maria Rita de Souza 
Mesquita (1ª Secretária), Jurandir Marcondes Ribas Fi-
lho (2º Vice-Presidente) e Rossiclei de Souza Pinheiro 
(Vice-Presidente da Região Norte). Pelas Federadas 
temos as presenças dos presidentes Aparício Carva-
lho de Moraes (Rondônia), Emanuel Jorge Akel Tho-
mas de Lima (Amazonas), José Mauro Secco (Amapá), 
Nympha Carmem Akel Tomaz Salomão (Roraima) e o 
assessor de diretoria Andrey Cruz (Acre).

Já no dia 8 de julho aconteceu o 2° Encontro AMB 
com Federadas, que contou com a presença das dire-
torias das associações médicas do Paraná, Piauí, Rio 
Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Ao longo do encontro, foram tratados vários temas 
de interesse das entidades, assim como apresenta-
ções por parte da AMB, apresentando seu trabalho 
em prol do movimento associativo e mostrando 

novos projetos e programas já implantados por esta 
nova gestão, como a Aliança pela Saúde no Brasil 
(ASB), o Núcleo de Proteção ao Ato Médico (NUPAM), o 
Programa de Educação para o Médico Generalista do 
Brasil (PROGEB) e o Suporte de Atendimento Básico 
de Emergência (SABE).

Além do presidente César Eduardo Fernandes, repre-
sentaram a AMB no evento o 2°vice-presidente Juran-
dir Marcondes Ribas Filho e os diretores Antônio José 
Gonçalves (Secretário-Geral), Maria Rita de Souza Mes-
quita (1ª Secretária), José Fernando Macedo (Diretor 
de Defesa profissional) e Akira Ishida (1° Tesoureiro).

Por parte das Federadas, participaram os presidentes 
Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho (Paraná), Benicio 
Parentes de Sampaio (Piauí), Itamar Ribeiro de Oliveira 
(Rio Grande do Norte), José Luiz Gomes do Amaral 
(São Paulo), Hesmoney Ramos de Santa Rosa (Sergi-
pe) e o tesoureiro Eduardo Francisco de Assis Braga 
(Tocantins).
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DIRETORIA DA AMB 
VISITA A SOCIEDADE DE 
MEDICINA DE ALAGOAS
Mais uma Federada do nordeste recebeu a visita dos 
diretores da Associação Médica Brasileira. No último 
dia 7 de julho foi a vez da Sociedade de Medicina de 
Alagoas que, tendo à frente seu presidente Fernando 
Antônio Gomes de Andrade e seu conselheiro fiscal 
Fernando Antonio Pedrosa Fidelis, receberam o dire-
tor de defesa profissional José Fernando Macedo e o 
2º Tesoureiro Fernando Sabia Tallo.

No encontro, foram tratados interesses comuns das 
entidades, para fortalecer e revigorar o associativismo 
brasileiro. Os anfitriões mostraram o projeto de am-
pliação da sede da Federada alagoense e levaram os 
visitantes ao Museu de História da Medicina Nise da 
Silveira. Criado em 1990, o museu abriga instrumen-
tais representativos do século XIX e XX, além de uma 
coleção de retratos de grandes alagoanos construto-
res da medicina do Brasil. 

Os diretores da AMB apresentaram os planos e o tra-
balho que a Nova AMB vem realizando, como o Clube 
de Benefícios, o Progeb – Programa de Educação para 
o Médico Generalista no Brasil, que já está em sua 
segunda edição, e também o Projeto SABE – Suporte 
de Atendimento Básico de Emergência, que treina 
acadêmicos de medicina para darem suporte em 
emergências em casos de parada cardíaca.
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PRESIDENTE E DIRETOR CIENTÍFICO DA AMB 
SÃO ENTREVISTADOS PELA REVISTA VALOR 
ECONÔMICO – SETORIAL SAÚDE
A DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA MARCOU PRESENÇA NA 

EDIÇÃO DA REVISTA VALOR ECONÔMICO – SETORIAL SAÚDE.

O presidente César Fernandes falou sobre o sistema Open Health proposto pelo Ministro da Saúde Marcelo Queiroga.
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E O DIRETOR CIENTÍFICO JOSÉ EDUARDO DOLCI 
DISCORREU SOBRE O FUTURO DO ENSINO DE 
MEDICINA NO BRASIL
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