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Decisão da Justiça

Liminar suspende a Resolução do Cofen
que permitia a enfermeiros a realização de
procedimentos estéticos

Em decisão, ainda passível de recurso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região
suspendeu a Resolução nº 529/2016 do Cofen por prática ilegal do exercício da Medicina.
PÁG. 3

DIVULGAÇÃO

Justiça proíbe consulta
farmacêutica em
consultórios

Decisão da 2ª Vara Federal de Florianópolis
suspende consulta farmacêutica. PÁG.3

Cremam ajuíza ação para
Doutor Consulta Manaus
retirar propaganda irregular
na capital

O objetivo, também, é que seja efetuada, no
Cremam, a devida inscrição dos diretores técnicos do
estabelecimento.

PÁG. 8
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Participantes da Aula de Ética, com os palestrantes do Conselho

Formandos em Medicina do Amazonas PÁG. 5
participam de Aula de Ética no Cremam
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A palavra ética, do latim “ethicus” e do grego “éthicos” é o ramo
de conhecimento que estuda a conduta humana, estabelecendo os
conceitos do bem e do mal, numa determinada sociedade e em espaço
de tempo.
No dicionário, a ética significa praticar o bem, ação correta, dever, a
obrigação, a virtude, a liberdade, a racionalidade, a escolha.
A ética retrata o acordo entre a consciência e os preceitos consagrados.
Seria uma avaliação dos costumes, podendo aceitá-los ou não.
Alguns autores consideram que a ética nada mais é do que o
comportamento humano, visando a sua valorização, ou seja, atribui-se
significados e valores aos atos, com a finalidade de avaliar o que é bom
e o que é mau. Grosseiramente, podemos dizer que a ética acompanha
a moral.
Naturalmente, os pressupostos de ética médica são direcionados aos
médicos no seu exercício profissional, ou seja, durante o ato médico.
Desde o juramento de Hipócrates já ficava evidente o tríplice
compromisso dos médicos com os doentes, com os colegas e com
a sociedade, dentro desta ordem hierárquica. O médico hipocrático
contentava-se como prêmio de uma vida digna, com a boa fama e com
o legado que deixaria a seus descendentes de um nome honrado e
digno de ser homenageado.
Atualmente, o médico se compromete com a humanidade e com o
paciente. Só depois com a sociedade ou com o Estado.
Os conceitos de ética médica e moral estão muito próximos e
imbricados, dificultando a sua definição.
Para o médico exercer a Medicina com a ética dentro dos princípios
hipocráticos, tem como referência o Código de Ética Médica, alencado
na ética e moral.
Diante do exposto nos conduz à necessidade da criação de normas
de condutas para que o exercício profissional não extrapole o direito do
paciente e respeite sua autodeterminação.
Assim, baseando-se nesses princípios, permite que a Medicina pode
ser exercida de forma digna através de doutrinamento apropriado.

DÚVIDAS E SUGESTÕES

DISK CREMAM
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Liminar suspende resolução que
permitia enfermeiros a realizarem
procedimentos estéticos
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou
em 10 de maio, por meio de liminar, a ilegalidade da
realização de procedimentos estéticos por enfermeiros. A
decisão é considerada uma importante vitória dos médicos
brasileiros em defesa da exclusividade das atividades
previstas na Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico).
Justiça proíbe consulta farmacêutica em consultórios

O

s
trechos
de
resoluções
do
Conselho
Federal
de Farmácia (CFF) que
permitiam
“a
consulta
farmacêutica em consultório
farmacêutico” e a “avaliação
de resultados de exames
clínico-laboratoriais
do
paciente” foram suspensas
pela justiça. A liminar,

da 2ª Vara Federal de
Florianópolis,
é
válida
para o Estado de Santa
Catarina e atendeu a alguns
requerimentos
de
uma
ação movida pelo Conselho
Regional de Medicina do
Estado de Santa Catarina
(CRM-SC) contra o órgão
profissional de Farmácia.

Acompanhe as Decisões

CFM e ABP solicitam a retirada
da Cannabis sativa L. de lista
de substâncias de interesse da
indústria farmacêutica

NOTÍCIAS

Decisões da Justiça

NOTA DO CFM E DA ABP
O Plenário do Conselho Federal de
Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP), vêm a público, manifestar
seu desacordo com a decisão da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que
incluiu a Cannabis sativa L., nome científico
da maconha, em sua relação de plantas
medicinais.
A medida integrou a atualização da lista das
Denominações Comuns Brasileiras (DCB),
organizada pela agência, que incluiu 19 novas
substâncias consideradas de interesse da
indústria farmacêutica.
Para o CFM e ABP, trata-se de medida
temerária, pois, apesar de alegar que não foi
liberada a “maconha para uso medicinal”, a
Anvisa dá apoio aos defensores de propostas
neste sentido.
As duas entidades reiteram aos médicos o
entendimento de que somente o canabidiol,
um dos derivados da Cannabis sativa L., por ter
mínimos estudos em forma de pesquisa, tem a
autorização para sua prescrição no tratamento
de epilepsias em crianças e adolescentes
refratários aos métodos convencionais.
Essa possibilidade está prevista na
Resolução CFM no 2.113/2014, que, por
sua vez, proíbe aos médicos a prescrição da
Cannabis in natura para uso medicinal, bem
como de quaisquer outros derivados que não
o canabidiol.
Assim, preocupados com os riscos à saúde
pública que decorrem da medida adotada
pela Anvisa, o CFM e a ABP, vêm a público,
solicitar que ela seja revogada, incluindose no texto da respectiva portaria apenas o
canabidiol, princípio ativo já autorizado para
prescrição pelos médicos pelo CFM.
Brasília, 19 de maio de 2017.

(Fonte: Portal Médico)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
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PERSONALIDADE MÉDICA

Dr. Jesus Pinheiro

O

Compromisso com a Medicina

médico Manoel Jesus Pinheiro Coelho,
nasceu em Barbalha-Ceará, no dia 28 de
novembro de 1944, é filho do casal Francisco
Macêdo Coelho e Djanira Pinheiro Coelho.
Cursou o Primário (1956) e o Ginasial (1959) no Ginásio
Santo Antônio, em Barbalha/CE e o Colegial no Colégio
Brasileiro, em 1966, na cidade de Manaus/AM. É formado
pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Amazonas (1967 a 1972). Fez Residência Médica pelo
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro,
de 1973 a 1974 no Rio de Janeiro/RJ. E as seguintes
especializações: em 1984, em Medicina Interna: Programa
Institucional de Capacitação de Docentes – PICD II/ Pós
- Graduação “lato sensu” - Manaus/AM; em Cancerologia
(09 de agosto de 2000): Certificado pelo Conselho Federal
de Medicina/Conselho Regional de Medicina - Manaus/
AM; em Mastologia (09 de agosto de 2000): Certificado
pelo Conselho Federal de Medicina/Conselho Regional de
Medicina – Manaus/AM.
Sempre buscando atualização médica, Dr. Jesus
Pinheiro participou de diversos cursos e eventos
científicos, além de inúmeros cursos de aperfeiçoamento.
Atuou como Médico Mastologista no Ambulatório do Posto
de Assistência Médica – PAM 503/902, Cirurgião Geral
e Mastologista – Corpo Clínico da Fundação Centro de
Controle de Oncologia – FCECON e Professor Adjunto I
na Disciplina: Clínica Cirúrgica e Oncologia – Universidade
Federal do Amazonas/AM. 1977 a 1995. E, de 1999 a
2000 foi Preceptor da Faculdade de Ciências da Saúde
da Universidade do Amazonas – UA.
O médico Jesus Pinheiro foi Diretor Clínico do Centro
de Controle de Oncologia – CECON; representante da
Divisão Nacional do Câncer/ Núcleo Central – Manaus/
AM; vice-diretor do Hospital Universitário Getúlio Vargas
– Manaus/AM; conselheiro do Conselho Regional de
Medicina – CRM – Seção Amazonas, ocasião em que foi
Tesoureiro do CRM-AM; conselheiro Efetivo do CRM –
AM; diretor geral do Hospital Universitário Getúlio Vargas
– Manaus/AM, sendo que, em 1985, foi representante do
MEC nas Unidades Federais – Manaus/AM.
Dr. Jesus Pinheiro foi Chefe do Serviço de Cirurgia
do Hospital Universitário Getúlio Vargas – Manaus/AM e
Sub-reitor para Assuntos Comunitários da Universidade
Federal do Amazonas – Manaus/AM. Destaque-se que
de 26/10/1992 a 25/01/1993 foi Subsecretário de Estado
da Saúde do Amazonas – Manaus/AM. Foi, ainda, Chefe
do Serviço de Cirurgia Oncológica da Fundação Centro
de Controle de Oncologia – FCECON – Manaus/AM, no
período de 1992 a 28/06/1994.
No anos de 1992 e 1993, foi Membro do Conselho
de Ensino e Pesquisa do Instituto de Medicina Tropical

de Manaus – Manaus/AM. E, de 1993 a 1995, foi
Coordenador do Programa de Residência Médica em
Cirurgia Geral do Hospital Universitário Getúlio Vargas
– Manaus/AM. No período de 28/06/1994 a 01/01/1995,
foi Diretor Técnico da Fundação Centro de Controle de
Oncologia – FCECON – Manaus/AM; E, de 31/05/1995
a 11/10/1995, foi Superintendente Estadual da Saúde do
Amazonas – Manaus/AM;
Manoel Jesus Pinheiro foi, também Diretor Técnico da
Fundação Centro de Controle de Oncologia – FCECON
– Manaus/AM, de 15/04/1996 a 27/07/1997. No ano de
1999, foi Vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Mastologia – Seção Amazonas. De 1996 a 11/07/2016,
o médico foi Membro Efetivo do Conselho Fiscal da
Liga Amazonense Contra o Câncer – LACC – Manaus/
AM, sendo que, de 28/07/97 a 30/12/2004, foi Diretor
Presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia
– FCECON – Manaus/AM;
Desde 2004 é Membro da Academia de Letras, Ciências
e Artes do Amazonas. De 2005 a 2008, foi Secretário
Municipal de Saúde – SEMSA – Manaus/AM. E em 2010
foi Diretor Operacional da Unimed Manaus;
Dr. Jesus também é, com orgulho, Membro da Academia
Amazonense de Medicina. E, desde 27/07/2016, o médico
exerce o cargo de Presidente da Liga Amazonense
Contra o Câncer – LACC. Pertence ao Colégio Brasileiro
de Cirurgiões e à Sociedade Brasileira de Mastologia –
Seção Amazonas. É Sócio Fundador de Apoio Institucional
Rio Solimões/UNISOL e Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cancerologia – Salvador/BA. Como trabalhos
científicos, podemos destacar: “Estudo Epidemiológico do
Câncer no Amazonas – Visão Hospitalar – Manaus/AM”
(1981) e “O Ensino da Oncologia na Fundação Centro de
Controle de Oncologia/FCECON, apresentado durante o
1° Seminário de Integração Docente Assistencial na Área
do Câncer – Região Norte – Manaus/AM” (1999).
É autor do artigo “Situação Atual do Câncer de Mama
no Amazonas”, publicado na Revista da Unimed – edição
para Cooperados, páginas 4 e 5 – Manaus/AM (Junho de
1995).
Foi palestrante em inúmeros simpósios, congressos
e demais eventos científicos e, pelos relevantes
serviços prestados à sociedade recebeu as seguintes
condecorações: “Medalha Prof. Mário Kroeff”, concedida
pela diretoria da Sociedade Brasileira de Cancerologia,
pela luta contra o câncer no Brasil e ao progresso da
sociedade, na cidade de Salvador/BA” (2000); “Medalha
de Ouro Adriano Jorge”, concedida pela Câmara
Municipal de Manaus” (2003); “Medalha Dr. Mário Sahdo”,
concedida pela diretoria da Fundação Centro de Controle
de Oncologia – FCECON – Manaus/AM (2010).
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EVENTOS

Comitê Cidadão se reúne no Cremam

N

o dia 27 de abril, às 15:30, foi realizada a
Reunião com o Comitê Cidadão no Plenário
do Conselho Regional de Medicina do Estado
do Amazonas (Cremam). Na ocasião, foi apresentado
pelo professor da Universidade Federal do Amazonas
(Ufam), Augusto Rocha, e equipe, o documento “Contribuições do Setor Produtivo para a Mobilidade Urbana
de Manaus”, o qual foi entregue, em maio, para representantes do Poder Público Municipal.
Membros do Comitê Cidadão

AULA DE ÉTICA

O

s formandos em Medicina participaram da
aula de ética, ministrada pelo presidente do
Cremam, José Bernardes Sobrinho e pela
conselheira, Ana Wanda Marinho, no dia 8 de maio, às
17 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Cremam). A aula também
foi ministrada para novos formandos no dia 22 de maio,
na sede do Cremam pelo presidente da autarquia.
Participantes da Aula de Ética

Cremam apoia I Encontro Multidisciplinar de Saúde

C

omo parte das atividades do projeto Inspira Vida
& Saúde, foi realizado, com apoio do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Amazonas
(Cremam), no dia 9 de junho, das 8h às 18horas, no
auditório do Conselho, o I Encontro Multidisciplinar de Saúde,
oportunidade para médicos, fisioterapeutas, nutricionistas,
enfermeiros, entre outros profissionais da saúde, discutirem
temas visando a saúde do paciente. Na oportunidade, o
Cremam foi representado pelo presidente da autarquia, José
Bernardes Sobrinho.
O evento contou com os seguintes palestrantes: André Russo,
fisioterapeuta e doutorando em Bioética pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); médico ortopedista Paulo
Su, especialista em Ortopedia Pediátrica e idealizador do
Projeto Paciente é Nosso; médico ortopedista Francisco
Matheus João, mestre em Ortopedia e Traumatologia,
membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT), da Sociedade Brasileira de Medicina
e Cirurgia do Pé, coordenador clínico e do COREME do
Hospital Adventista de Manaus; médico ortopedista Alfredo
Valois, especialista em ombro e presidente da SBOT-AM;
fisioterapeuta Juliana Magalhães, especialista em Dor pelo
Instituto Albert Einstein e mestranda em Clínica; Renata
Mayumi, fisioterapeuta e coach idealizadora do Projeto
Inspira Vida & Saúde.
De acordo com o ortopedista Paulo Su, foi através do
Projeto Paciente é Nosso que surgiu a ideia de se realizar
os encontros multidisciplinares. “ Cada profissional tem
conhecimento dentro de sua própria área, no entanto, há

17 - 4

falta de informação da atuação de profissionais de outras
áreas. O Projeto Paciente é Nosso surgiu através dessa
necessidade de ampliar os conhecimentos em prol de uma
melhor indicação de tratamento para o paciente, fortalecendo
o laço da multidisciplinaridade, através de encontros, cursos,
informativos, workshops, publicações e ações sociais”,
explicou.
O Encontro contou, também, com a participação especial
do médico ortopedista Sizinio Hebert, especialista em
ortopedia pediátrica e neuro ortopedia pediátrica, autor do
livro Ortopedia e Traumatologia – Princípios e Prática, que
ministrou a palestra com o tema : “ Paralisia Cerebral”. “A
grande importância do Encontro foi em começarmos a tratar
a Medicina dentro de um conceito da multidisciplinaridade,
sendo dado início a uma nova fase em que médicos e todos
os agentes da saúde começam a pensar que a reabilitação do
paciente passa por uma série de especialidades”, destacou.

Palestrantes e participantes do Encontro

Informativo
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CRÔNICA

Médico e professor Cláudio
Chaves é empossado
na Academia Brasileira de
Educação

DIVULGAÇÃO

Wallace Ramos Oliveira
Médico Ginecologista e Obstetra

Praga de Padre pode não pegar, mas mete medo!

E

m 1958 eu era Parasitólogo
do INPA e a nossa equipe de
pesquisadores foi para Codajás,
cidade interiorana, às margens do
Rio Amazonas com a finalidade de estudar
a Mansonella Ozzardi e terminar de vez
com a dúvida existente até então sobre a
sua patogenicidade. Foi um trabalho de
equipe muito bem elaborado e exitoso!
A nossa equipe pesquisou, diagnosticou
e comprovou a sua patogenicidade,
eliminando de vez a dúvida até então
existente! Nosso trabalho de equipe foi
publicado na revista – O Hospital – Rio
de Janeiro. Toda a equipe médica e de
pesquisadores ocupou o ambulatório
dos Padres Redentoristas, Equipe
clínica, Laboratorial e Entomológica.
Foi um trabalho árduo. Hoje não há
mais dúvida sobre a sua patogenicidade!
Foi descoberto o transmissor e o ciclo
evolutivo no mosquito pela equipe do Dr.
Cerqueira. Em um sábado pela manhã
fui chamado de emergência para atender
uma gestante que veio em uma canoa com
quatro filhos e seu marido. Ao chegar
no ambulatório encontrei uma grávida
de nove meses extremamente pálida,
anêmica, em hipotensão com trabalho
de parto paralisado, em virtude de rotura
espontânea do útero, com expulsão do
feto e placenta para a cavidade abdominal.
Notavam-se dois grandes volumes: útero
totalmente retraído, sem hemorragia
externa, feto morto e com placenta
expulsos para a cavidade abdominal. A
pequena cidade do interior com apenas

1.100 habitantes não havia Hospital,
sangue ou qualquer outra possibilidade
de fazer qualquer cirurgia! Como era
sábado pela manhã, equilibrei o nível
pressórico da paciente e falei com os
Padres George e Fisher, responsáveis
pelo ambulatório onde a nossa equipe
estava fazendo a pesquisa e que a paciente
deveria ser encaminhada para Manaus,
com urgência, porque à tarde passaria um
Catalina da FAB para pegar passageiros.
Havíamos telefonado para Dr. Euzébio,
em Manaus, que enviaríamos a paciente
no Catalina e que chegaria à tardinha.
O Padre George, o marido, a paciente
e um remador foram para o Catalina, a
fim de ser transportada para Manaus e
ser operada pelo Dr. Euzébio Cardoso
naquela mesma noite. Eu e o Dr. Euzébio
éramos os responsáveis pela Maternidade
da Santa Casa para atender as parturientes
pobres de Manaus. A canoa ao chegar ao
Catalina foi atendida de imediato pelo
Comandante que se negou a receber a
paciente conduzida pelo Padre George.
Diante da recusa o Padre George falou
bem alto para que todos ouvissem: se
não levar o casal irei rogar uma praga: “o avião irá cair e todos irão morrer, não
escapará ninguém”. Revoltaram-se contra
o Comandante, tanto os passageiros como
os tripulantes, o que o obrigou a aceitála com o seu marido. No outro sábado
recebemos de volta no mesmo Catalina,
a paciente com o seu esposo. Foi uma
felicidade geral, a paciente voltou operada
e em ótimas condições.

COMISSÃO DE ÉTICA
DIVULGAÇÃO

Diretores do Cremam e membros da Comissão de Ética

O Conselho Regional de Medicina do Estado do
Amazonas deu posse aos membros da Comissão
de Ética do Hospital Rio Negro, às 10horas, no dia
01 de junho de 2017, a saber: Josberto de Oliveira
Freitas, CRM-AM 4220 - Presidente; Diego Caranhas
de Souza, CRM-AM 9075 - Vice-Presidente; Raysa
Nogueira Leite Fernandes, CRM-AM 8503; Carlos
Augusto de Almeida Silva, CRM-AM 7388.
Informativo
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Cláudio Chaves - Médico Oftalmologista e Professor Universitário

N

o dia 3 de maio, no Teatro
CESGRANRIO, foi empossado na
Academia Brasileira de Educação
(ABE) o médico e professor Cláudio
Chaves, ocasião em que, pela primeira vez,
o Sodalício da Educação Brasileira recebeu
um professor do Amazonas.
A posse ocorreu na data dedicada ao Dia
Mundial da Liberdade de Imprensa, quando,
na oportunidade, Cláudio Chaves ocupou
a poltrona de número 36, patronímica
do escritor e crítico literário Raymundo
Antônio da Rocha Lima, festejado intelectual
cearense do século XIX. “A lisonja é ainda
maior em ver reconhecido o correr de vida
de mais de meio século de dedicação à
educação na longínqua cidade de Manaus,
na Amazônia Ocidental brasileira, onde
venho protagonizando participações como
educador nos vários níveis do conhecimento,
e, receber este reconhecimento dos
integrantes da ABE é motivo de júbilo, visto
que esta Casa, em consonância com os seus
pares, é uma entidade que tem por tradição
não discriminar, não inverter valores e,
com grandeza, valorizar o sentimento da
integração nacional”, enfatizou.
Após concluir as graduações de professor
e de médico, e, depois da especialização
(Residência Médica), no período de 1977
até 2014 (momento da aposentadoria por
tempo de serviço), Cláudio Chaves atuou
como professor de Oftalmologia no curso
de Medicina da Universidade Federal do
Amazonas (UFAM), tendo contribuído para
a formação de mais de quatro mil médicos e
dezenas de especialistas, mestres e doutores,
não só na UFAM como também na condição
de integrante de bancas examinadoras nas
Universidades Federais de Brasília, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e nas
Universidades Estaduais do Amazonas e
de São Paulo. “Almejo que todos os alunos
aos quais tive o privilégio de transmitir
conhecimento constituam-se em verdadeiros
exemplos de discípulos que deem ao mestre
a satisfação do dever cumprido”, concluiu
Cláudio Chaves.
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Secretaria Municipal de Saúde e Analista Judiciário
do Tribunal de Justiça). O médico Fernando Ferreira
era professor titular da Universidade Federal
do Amazonas (Ufam), realizando, outrossim,
atividades de extensão universitária, pesquisa e
desenvolvimento. Dr. Fernando Ferreira foi sóciofundador do Hospital São Lucas, onde exerceu,
por mais de 20 anos o cargo de diretor financeiro.
Também foi secretário municipal de saúde, de
1986 a 1988 e médico do INAMPS, de agosto de
1979 até a aposentadoria. Atuava nas seguintes
áreas, a saber: Clínica Médica, Gastroenterologia,
Hepatologia, Endoscopia Digestiva, Cancerologia,
Doenças Infecciosas e Parasitárias. Era, também,
membro titular da Academia Amazonense de
Medicina, com diversas produções científicas,
apresentadas em Congressos e Jornadas
científicas, tais como: “Doença Hepática Crônica
– Cirrose Hepática Descompensada; “Síndrome do
Colon Irritável (SCI) Abordagem Dignóstica”, entre
outros trabalhos.
Durante sua vida profissional, recebeu inúmeras
homenagens, das quais se destacam o diploma
de Honra ao Mérito como o “Melhor do Ano”,
em 1980, conferido pela Empresa Nacional de
Pesquisas e Promoções Sociais, bem como, o
agradecimento formal, outorgado através da
Portaria nº 54/2004, pelos relevantes serviços então
desenvolvidos no Serviço de Gastroenterologia do
Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), da
lavra do Diretor Geral do HUGV. Conduta ilibada,
profissional dedicado e estudioso, pai exemplar,
esposo amoroso e cristão convicto. Essas são
as qualidades que marcaram a vida do médico
Fernando Ferreira, que deixou um grande legado
para a Medicina do Amazonas.

MEMÓRIA MÉDICA

fessor
zação
1977
a por
atuou
curso
al do
o para
icos e
tores,
dição
s nas
io de
e nas
nas e
lunos
smitir
deiros
mestre
ncluiu

F

ilho de Jayme Boanerges e Maria de
Lima Ferreira, Fernando de Lima Ferreira
nasceu em Manaus - Amazonas, no dia 4
de janeiro de 1947.
Em 1967, Fernando Ferreira iniciou o curso de
Farmácia, na então Universidade do Amazonas
(UA), graduando-se em 1970. Com o sonho de
também ser médico, foi aprovado, com êxito, na
Faculdade de Medicina pela UA, concluindo o
curso em 1973.
Para complementar a vida acadêmica, o
médico Fernando Ferreira seguiu para o Rio
de Janeiro, em 1975, especializando-se em
Medicina do Trabalho pela Pontifícia Universidade
Católica (PUC) do Rio de Janeiro, além das
especializações em Gastroenterologia pela
Associação Médica Brasileira e Federação
Brasileira de Gastroenterologia, bem como pela
Escola Médica de Pós-Graduação pela PUC/RJ,
em 1974. Como estudioso que era, o Dr. Fernando
Ferreira cursou Mestrado em Escola Médica de
Pós Graduação pela PUC/RJ, no período de 1974
a 1976, ocasião em que defendeu, em 1977, a
dissertação intitulada: “Aspectos imunopatológicos
da intolerância ao leite”, com orientação do Dr.
Geraldo Siffert. Na época, o médico, também foi
bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES.
Vale ressaltar, que no dia 5 de novembro de 1977,
o médico Fernando Ferreira contraiu matrimônio
com a Psicóloga Maria da Graças Paes Barreto
Ferreira. Da união nasceram os filhos: Ricardo
Paes Barreto Ferreira (médico gastroenterologista),
Fabíola Paes Barreto Ferreira D’Almeida (bacharel
em Direito, Analista Judiciário do TRE/AM) e
Luciana Paes Barreto Ferreira (Assistente Social na

Fernando de Lima Ferreira
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DIVULGAÇÃO

Performance Financeira
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS
CONFRONTO 2016/2017 (EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
ABRANGÊNCIA: JAN/ABR.2017 versus JAN/ABR.2016
RECEITA
Anuidades e Acessórios
Financeiras
Taxas e Emolumentos
Transferências Correntes
Outras Receitas
TOTAIS:
DESPESA
Pessoal e Encargos
Cota-parte p/C.F.M.
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAIS:
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

ARRECAD.2016
2.453.910,22
33.869,63
102.251,50
266.234,88
36.060,04
2.892.326,27

ARRECAD.2017
2.750.111,23
51.503,85
131.766,71
70.143,94
54.958,40
3.058.484,13

Evolução %
12,07%
52,06%
28,87%
-73,65%
52,41%
5,74%

EXERCÍCIO 2016
-353.154,99
-840.617,41
-429.055,23
-2.025,00
-1.624.852,63

EXERCÍCIO 2017
-460.063,63
-945.710,10
-518.780,19
0,00
-1.924.553,92

Evolução %
30,27%
12,50%
20,91%
0,00%
18,44%

1.267.473,64

1.133.930,21

-10,54%

Nota técnica: Embora sujeitos a oscilações residuais do fechamento, os números ora publicados, refletem com fidedignidade, a
performance até FEV/2017, confrontada com a observação do que ocorreu em igual período no exercício precedente (até ABR/2016)
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CFM realiza correição
no setor de processos
do Cremam

CREMAM REGISTRA NOVOS ESPECIALISTAS
PERÍODO: 12/04/2017 A 07/06/2017
Nome

Especialidade

ALLAN SALES GOMES
ANDRE CORREA CATUNDA
ADRIANA GONCALVES DAUMAS P. GUIMARAES
BERNARDES LEITE DE OLIVEIRA
CAIO CESAR CHAGAS SANTOS FERNANDES
CAIO CESAR CHAGAS SANTOS FERNANDES
CHRISTINA PASSOS DE QUEIROZ
CAMILA MENDES DA SILVA
DIEGO VEIGA BEZERRA
DANIELA SOUTO MAIOR DE ATHAYDE

PEDIATRIA

ELIZEU ALVES DE LAVOR NETTO
FABIANA CURVELO FERNANDES
GLADYS MARTINS STEFANI
GIZELE PINAGE TEIXEIRA
MAURO MARTINS LIPPI
MAURO MARTINS LIPPI
MARIA FERNANDA CAVALCANTE CATUNDA DE SOUZA
NAYARA DE ALENCAR DIAS
ODAIR MACHADO VAZ
OTAVIO PRIMO DE ALVARENGA
PAULA MARQUES MARINHO
PALOMA RODRIGUES GRANGEIRO
PATRICIA DELGADO DA SILVA
PAULO GABRIEL MELO BRANDÃO
RENATA SARMENTO PEREIRA
ROSELIS MARIA GILDO BITAR
RAYMUNDO SANDOVAL FERNANDES AMAZONAS
RENATO ARAUJO DE VASCONCELOS
SANDOKAN CAVALCANTE COSTA
SALATIEL GONZALEZ FERNANDEZ
THABATA CHAGAS CAVALCANTE
TATIANA MARQUES SAMPAIO CARDOSO
VITOR ARAUJO MAR

CIRURGIA PLÁSTICA
PEDIATRIA

˜

E

m cumprimento aos objetivos
firmados na Circular CFM
157/2008-DECOR, o Conselho
Federal de Medicina (CFM) realizou,
nos dias 8 e 9 de junho, correição
no setor de processos do Conselho
Regional de Medicina do Estado do
Amazonas (Cremam). A auditoria
processual foi efetuada pelo
corregedor Fernando Maia Vinagre,
pelo conselheiro José Albertino
Souza e pela coordenadora de
Processos, Marzi Xavier Sgambato
da Cunha, além do funcionário
da informática do CFM, Fabrício
Jeremias
Freitas Araújo.
Os
auditores verificaram os autos e
dados do sistema informatizado de
acompanhamento dos processos
e constataram a regularidade da
aplicação das normas e da ordem
processual, com boa resolutibilidade
de sindicâncias.

CIRURGIA GERAL

COLOPROCTOLOGIA
CANCEROLOGIA/CANCEROLOGIA CLÍNICA

CIRURGIA GERAL

CIRURGIA PLÁSTICA
GASTROENTEROLOGIA
DERMATOLOGIA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
MEDICINA DO TRABALHO

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

MEDICINA DO TRABALHO

MEDICINA INTENSIVA
CLÍNICA MÉDICA

PEDIATRIA
PEDIATRIA

CIRURGIA GERAL
INFECTOLOGIA

OFTALMOLOGIA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

PEDIATRIA

MEDICINA INTENSIVA

CIRURGIA GERAL

PSIQUIATRIA

MEDICINA DO TRABALHO

ANESTESIOLOGIA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CLÍNICA MÉDICA

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
INFECTOLOGIA

Auditores do CFM com Diretoria do Cremam

Conselho ajuíza ação para
Doutor Consulta Manaus retirar
propaganda irregular na capital

CFM lança abaixo-assinado
pela efetivação do cadastro de
crianças desaparecidas

Objetivando que Doutor Consulta Manaus retire toda
a propaganda irregular na capital e promova a devida
inscrição dos profissionais responsáveis pela Diretoria
Técnica no Conselho Regional de Medicina do Estado
do Amazonas (CREMAM), a Autarquia ajuizou no dia 5
de abril a Ação de Obrigação de Fazer, a qual está em
andamento na 1ª Vara Federal- JF/AM, sob o número:
1000371-86.2017.4.01.3200.
A Resolução CFM nº 1.974/2011 traz os critérios que
devem nortear a publicidade médica. O intuito da norma
é proteger o interesse público, preservando a imagem
da classe e o consumidor de condutas abusivas. Dentre
as proibições gerais, está a divulgação de preços de
procedimentos.
A inscrição dos diretores técnicos também é obrigatória,
já que é função desses profissionais zelar pelo
cumprimento das disposições legais e regulamentares
em vigor, conforme a Resolução CFM nº 2.147/2016.

Na data em que se celebrou o Dia Internacional das
Crianças Desaparecidas, 25 de maio, o Conselho
Federal de Medicina (CFM) lançou abaixo-assinado
cobrando a efetivação do Cadastro Nacional de
Crianças e Adolescentes Desaparecidos.
CREMAM- O Conselho Regional de Medicina do Estado
do Amazonas (Cremam), aderiu à campanha desde o
ano de 2015, ocasião em que a diretoria do Conselho
visitou os Hospitais das Crianças (Zona Sul e Leste),
além de ministrar palestras em escolas públicas. De
acordo com o Cremam, as ações continuam em 2017,
sendo que a diretoria irá visitar, no decorrer do ano,
escolas públicas a fim de repassar informações sobre
o Movimento de Resgate às Crianças Desparecidas,
convidando a sociedade a assinar o abaixo-assinado
(http://bit.ly/2qmMckW), cobrando a efetivação do
Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes
Desaparecidos.
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