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Festa Junina do Sindimed reúne associados
para celebrar os aniversariantes de novembro e
dezembro de 2018 e do primeiro semestre de 2019
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FALTA DE SUBSÍDIOS

HONRA AO MÉRITO
Dr. Luiz Fernando Gomes da Silva, ex-dirigente
do Sindimed, recebe Medalha do Mérito Médico
pág. 04

A falta de subsídios nos hospitais públicos
relativiza a responsabilidade médica é o tema
do artigo de nosso departamento jurídico
pág. 03
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Editorial

UNIÃO:
Dra. Maria Cláudia
Santiago Cassiano
Presidente

Garantir os direitos da classe médica sempre foi o objetivo
primordial deste sindicato, bem como a força motriz de sua
fundação.
Ao longo dos anos, o trabalho dos homens e mulheres que
por aqui passaram foi fundamental para assegurar várias
conquistas aos médicos de nossa região, mas, mesmo com
tudo o que conquistamos, ainda há muito a ser feito.
Continuamos buscando melhorar a qualidade de vida de
nossos pares e lutando para o que trabalho médico seja
respeitado e valorizado. E é por isso que precisamos de
você, médico (a).
Sua colaboração e participação junto ao Sindimed são
de extrema importância. Nossa diretoria não consegue
estar presente em todos os locais, nem saber de todos
os problemas enfrentados durante os plantões. Por isso,

A CHAVE PARA O FORTALECIMENTO
DO SINDICATO
dependemos de suas denúncias para podermos solucionar
as adversidades.
Precisamos que a classe médica de nossa região se una
efetivamente a este sindicato, para que juntos sejamos
cada vez mais fortes.
Falar que a união é a chave para o fortalecimento do
sindicato pode parecer um tema repetitivo, mas a verdade
é que nenhum sindicato é eficaz sem seus associados. Por
isso, a união da classe médica é um assunto recorrente
em nossos editoriais. Afinal, quanto mais tiver apoio dos
médicos, mais força o Sindimed terá para garantir os
direitos da categoria.
Dra. Maria Cláudia Santiago Cassiano
Presidente
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Jurídico

Dra. Alessandra Calil
Depto. Jurídico

SUBSÍDIOS:

A FALTA DELES NOS HOSPITAIS PÚBLICOS
RELATIVIZA A RESPONSABILIDADE MÉDICA
Não é novidade que os médicos que exercem suas atividades em hospitais públicos, quase sempre, enfrentam
grandes dificuldades em também exercer dignamente
sua profissão, face à ausência de subsídios do Poder Público para contratar o número de profissionais necessários à
demanda de pacientes e, até mesmo, para fornecer as ferramentas indispensáveis para tanto, como termômetros,
estetoscópios, entre tantos outros.
Diante deste cenário, estes profissionais encontram-se
impossibilitados de seguir, a risca, o Código de Ética Médica, notadamente quando determina o uso de “todos os
meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente” (artigo 32 do CEM).
Porém, tal infração não decorre de sua “ação ou omissão, caracterizável por imperícia, imprudência e negligência” (artigo 1º do CEM), mas, sim, da ausência de recursos
necessários para o exercício digno da profissão, os quais
deveriam ser fornecidos pelo Poder Público.
É importante registrar, inclusive, que é assegurado ao
médico recusar-se a atender ou suspender suas atividades profissionais quando a instituição não lhe forneça
condições dignas para o exercício profissional, ou possa
por em risco a saúde do paciente, nos termos do Capítulo
II, incisos IV e V do CEM.
Assim, estes profissionais, de certa forma, não podem
ser responsabilizados por possíveis danos causados ao
paciente, cabendo ao Poder Público, integralmente, a res-

ponsabilidade pela ineficiência do serviço prestado.
Vale ressaltar que, mesmo que diante da precariedade
das condições de trabalho, o profissional deve sempre se
atentar quanto ao disposto na integralidade do Código
de Ética Médica, utilizando-se de todos os meios possíveis
e que estejam ao seu alcance para o melhor atendimento ao paciente. Se prejudicado os serviços de saúde pela
falta de subsídios, cabe ao profissional documentar absolutamente tudo, notificando a Diretoria Hospitalar, bem
como o Sindicato da categoria, para providências junto a
entidade pública responsável.
Para tanto, visando se resguardar de eventuais imputações de responsabilidade por erro médico, o profissional
filiado ao Sindicato deverá se dirigir ao Departamento
Jurídico expondo os fatos, onde medidas serão adotadas
junto ao órgão competente e, se não solucionada a questão, adotará providências perante o Ministério Público
do Trabalho, quando ofertada denúncia para abertura de
eventual inquérito.
O SINDIMED reafirma o seu compromisso na defesa dos
interesses da categoria médica, ressaltando que o seu
custeio e sua manutenção decorrem das mensalidades
associativas legalmente constituídas daqueles que optaram filiar-se ao sindicato, e que hoje usufruem dos inúmeros benefícios disponíveis.
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MÉRITO MÉDICO
Dr. Luiz Fernando Gomes
da Silva recebe Medalha
do Mérito Médico

No final da tarde do dia 17 de maio de 2019, no Salão
Nobre Prefeito Esmeraldo Tarquínio, localizado no Palácio
José Bonifácio, sede da Prefeitura Municipal de Santos, foi
realizada a solenidade de outorga das Medalhas de Mérito
Médico e de Mérito Odontológico do ano de 2018.
Na ocasião foram homenageados o médico associado
e ex-dirigente do Sindimed, Dr. Luiz Fernando Gomes da
Silva e o dentista Luís Antônio de Arruda Aidar, dois servidores municipais que têm em comum belíssimas trajetórias profissionais e a motivação de proporcionar saúde a
população santista.

O evento contou com a presença da presidente do Sindimed, Dra. Maria Claudia Santiago Cassiano, da presidente
da APM , Dra. Ana Beatriz Soares, do presidente da Unimed,
Dr. Claudino Guerra Zenaide, do médico e ex-presidente do
Sindimed, Dr. José de Andrade Grillo Filho, do Prefeito de
Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do Secretário Municipal
de Saúde, Fábio Alexandre F. Ferraz, o Secretário Municipal
de Saúde Adjunto de Santos, Valter Makoto Nakagawa, do
vereador Braz Antunes Mattos Neto, entre outras autoridades, além de amigos e familiares dos homenageados.
Fotos: Susan Hortas/PMS
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ÉTICA MÉDICA

Fonte: CREMESP

Conheça as principais alterações vigentes no novo Código de Ética Médica
Mudanças nas Normas Deontológicas e
Diceológicas e nos Princípios Fundamentais
foram apresentadas na versão atualizada do
Código de Ética Médica (CEM) que está em
vigor desde 30 de abril.
Princípios fundamentais
Nos Princípios Fundamentais, normativas
incumbidas de nortear a prática médica,
dentro das concepções éticas, houve a inclusão do artigo XXVI, somando 26 diretrizes. A nova norma reitera que a prática médica deve visar os melhores resultados por
meio de meios técnicos e científicos: “XXVI
– A medicina será exercida com a utilização
dos meios técnicos e científicos disponíveis
que visem os melhores resultados.”
Direitos dos Médicos
No capítulo sobre os Direitos dos Médicos, as normas diceológicas, caracterizadas
por representar os direitos dos médicos,
foram alteradas logo no artigo I, com a inserção de que para exercer a Medicina, não
pode haver discriminação de qualquer natureza, inclusive por deficiência física. Além
disso, foi introduzido o artigo XI, que diz: “É
direito do médico com deficiência ou com
doença, nos limites de suas capacidades e
da segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado”.
Também é direito do médico, de acordo
com o artigo III, “apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgas
indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo comunica-las diretamente
ao Conselho Regional de Medicina de sua
jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver”.
Anteriormente, era mencionado “dirigir-se a órgãos competentes”, além da comissão de ética e do Conselho.
O médico pode recusar-se a exercer sua
profissão em instituição pública ou privada
onde as condições de trabalho não sejam
dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará
com justificativa e maior brevidade sua decisão ao diretor técnico, ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver.
Anteriormente, não estava determinada a
justificativa ao diretor técnico.
Responsabilidade Profissional
O capítulo correspondente às normas

deontológicas, no que se refere aos deveres
dos profissionais, já expressava, em seu artigo 23, que é vedado ao médico “tratar o ser
humano sem civilidade ou consideração,
desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo
de qualquer forma ou sob qualquer pretexto”. Além disso, foi acrescentado, como
parágrafo único: “o médico deve ter para
com seus colegas respeito, consideração e
solidariedade”.
Atendimento à distância
O artigo 37 do capítulo V, que visa a relação com pacientes e familiares, sofreu
modificações e passou a normatizar o
atendimento médico à distância e o uso
das mídias sociais. Desta forma, é vedado
ao médico:
“Art. 37. Prescrever tratamento e outros
procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de
realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar
ou prescrever por qualquer meio de comunicação em massa.
§ 1° O atendimento médico a distância,
nos moldes da telemedicina ou de outro
método, dar-se-à sob regulamentação do
Conselho Federal de Medicina.
§ 2° Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as
normas elaboradas pelo Conselho Federal
de Medicina.”
Desta forma, o artigo 114, que vetava
“consultar, diagnosticar ou prescrever por
qualquer meio de comunicação de massa”,
foi removido do atual CEM, uma vez que já
está contemplado no artigo 37 o uso das
mídias sociais pelo CFM.
Vínculo com cartões de desconto
No artigo 72, a questão do vínculo com
empresas que anunciam ou comercializam
planos de financiamento, cartões de desconto e consórcios para procedimentos
médicos foi suprimida, em parte, pela Resolução CFM nº 2.226/2019. Desta forma,
a versão estabelecida é que fica vetado ao
médico estabelecer vínculo com esse tipo
de empresas. As Resoluções CFM e demais
ferramentas referentes a este assunto foram
revogadas, e as Sindicâncias e Processos
que versam sobre os mesmos foram sobrestadas, como fruto da instauração de Processo Administrativo feita pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que
apura se o CFM e o Cremesp estão coibindo

profissionais a aceitarem estes cartões. A investigação ainda não foi concluída.
Uso de formulários
O artigo 82 também sofreu alterações
com a mudança de sua redação, que amplia
a proibição da utilização dos formulários
institucionais fora da instituição correspondente, independente de serem públicas ou
privadas. Anteriormente, a proibição se restringia aos casos de utilização de formulários de entidades públicas em privadas.
Alta hospitalar
Já no artigo 87 foi acrescido um parágrafo, referente ao resumo de alta, o qual deve
ser entregue ao paciente ou representante
legal, no momento da alta hospitalar.
“É vedado ao médico:
Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.
§ 1° O prontuário deve conter os dados
clínicos necessários para a boa condução
do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora,
assinatura e número de registro do médico
no Conselho Regional de Medicina.
§ 2° O prontuário estará sob a guarda
do médico ou da instituição que assiste
o paciente.
§ 3° Cabe ao médico assistente ou a seu
substituto elaborar e entregar o sumário de
alta ao paciente ou, na sua impossibilidade,
ao seu representante legal.”
Prontuário médico
Foi modificado ainda o artigo 89, que
trata da liberação de cópias do prontuário médico. Na atual versão, a liberação do
prontuário do paciente, quando autorizado
por escrito pelo mesmo, passa a ser normatizado como um princípio ético. A alteração
também viabiliza ao profissional encaminhar o documento diretamente ao juízo,
quando requisitado judicialmente:
“Art. 89. Liberar cópias do prontuário sob
sua guarda, salvo quando autorizado, por
escrito, pelo paciente, para atender ordem
judicial ou para a sua própria defesa, assim
como quando autorizado por escrito pelo
paciente.
§ 1° Quando requisitado judicialmente,
o prontuário será encaminhado ao juízo
requisitante.
§ 2° Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo
profissional.”
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Decoração encantadora, pipoca, vinho quente, uma variedade
de comidas tipicamente juninas e muita animação. Assim foi a
Festa Junina do Sindimed, realizada na sexta-feira, 28 de junho,
na sede do sindicato, reunindo médicos associados e suas famílias, para celebrar os aniversariantes dos meses de novembro e
dezembro de 2018 e do primeiro semestre de 2019. O tradicional
churrasco, especialmente preparado por nossos “kukas”, também
não podia faltar! Confira a galeria de fotos do evento!
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LIDERANÇAS SINDICAIS
Sindimed recebe visita de representantes da FMB e FENAM
Em junho, a presidente do Sindimed, dra. Maria Claudia
Santiago Cassiano recebeu a visita de importantes lideranças sindicais da classe médica. Na sexta-feira, 07 de
junho, o presidente da Federação Medica Brasileira (FMB),
Casemiro do Reis Junior, esteve
na sede do Sindimed para uma
reunião muito produtiva, onde
foram discutidas alternativas
para a crise do sindicalismo
médico e brasileiro.
O encontro serviu não só
para estreitar as relações entre as entidades, mas também
para fortalecer a base em toda
a região da Baixada Santista.
Segundo o presidente da FMB,
devido à importância histórica
do Sindicato – que contribui de maneira significa para o
movimento médico nacional – o Sindimed deve estar inserido na discussão e busca de melhoria nas condições

de trabalho da classe médica brasileira. Participaram também da reunião o diretor do Sindimed, Dr. Luiz Arnaldo
Garcia e nossa assessora jurídica Alessandra Calil (Foto
abaixo).
Já no dia 21 de junho, foi
a vez dos médicos Dr. Carlos
Fernando da Silva e Dr. Geraldo
Ferreira Filho, respectivamente
Secretário Geral e Secretário de
Finanças da Federação Nacional dos Médicos (FENAM) virem
a sede do Sindimed para uma
reunião com sua presidente,
Dra. Maria Claudia. Na pauta
do dia, foram discutidos os novos caminhos do sindicalismo
e a troca de experiência sobre
como melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos
associados.
Fotos: Cláudia Lourenço/Assessoria Sindimed

