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AMB: UM PANORAMA

de má qualidade. Uma faculdade qua-
lificada precisa ter requisitos básicos
como: corpo docente qualificado na á-
rea médica, oferta de vagas de resi-
dência, unidades de internação, am-
bulatorial e de emergência, centros ci-
rúrgicos e obstétricos. 
Desde 2000, a AMB tem uma equipe
que elabora diretrizes médicas base-
adas em evidências científicas para
padronizar condutas e auxiliar o mé-
dico na decisão clínica de diagnóstico
e tratamento. Até hoje foram elabora-
das mais de 300 diretrizes, disponí-
veis no site www.projetodiretrizes.org.br.
O Programa de Educação Médica Con-
tinuada atualiza o conhecimento cien-
tífico. É gratuito, à distância e aberto
à participação de todos os médicos
brasileiros. 
Por meio da Comissão de Assuntos

Parlamentares, a AMB tem participa-
do ativamente do Projeto de Lei 7703
/06, que regulamenta a Medicina.
Elaborada e revista continuamente
pela AMB, CFM e Sociedades de Es-
pecialidade, a CBHPM relaciona todos
os procedimentos médicos compro-
vados cientificamente, tornando-se
referencial como oferta de saúde de
qualidade. 
A AMB também integra a Comissão
criada com o objetivo de elaborar uma
proposta de Plano de Cargos, Carreira
e Salários no SUS para que as en-
tidades médicas possam negociar sua
implantação nos estados e muni-
cípios•

(*) José Luiz Gomes do Amaral é Presidente 
da Associação Médica Brasileira - AMB

A Associação Médica Brasileira
(AMB) foi fundada em 1951 e tem a
missão de defender a dignidade pro-
fissional do médico e a assistência de
qualidade à saúde da população bra-
sileira. Possui 27 Associações Médi-
cas Estaduais e 396 Associações Re-
gionais. 
Buscando o aprimoramento científico
e a valorização profissional do médi-
co, desde 1971, a AMB concede Tí-
tulos de Especialista e Certificados de
Área de Atuação aos médicos apro-
vados em rigorosas avaliações teóri-
cas e práticas. Por meio de sua Comis-
são Nacional de Acreditação, a AMB
também trabalha na revalidação dos
Títulos, administrando os créditos ne-
cessários.
A Associação combate a abertura
indiscriminada de cursos de Medicina

(*) José Luiz Gomes do Amaral
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LIDERANÇAS MÉDICAS FAZEM
MANIFESTAÇÃO EM DEFESA DA SAÚDE

Lideranças médicas nacionais esti-
veram reunidas em 17 de abril, na Câ-
mara dos Deputados, numa manifes-
tação organizada pela Associação
Médica Brasileira (AMB), Conselho
Federal de Medicina (CFM) e Fede-
ração Nacional dos Médicos (Fenam)
pela valorização do SUS e do trabalho
médico. A mobilização ocorreu uma
semana após o substitutivo do se-
nador Augusto Botelho (PT-RR) ao PLS
121/07, que regulamenta a Emenda
Constitucional 29, ser aprovado pelo
Senado (veja matéria na página 38).
“Nós médicos atuaremos junto aos
parlamentares pela aprovação da E-
menda 29, tanto na Câmara como em
suas respectivas bases estaduais”,
disse o presidente da AMB, José Luiz
Gomes do Amaral, em seu pronun-
ciamento. “É a nossa colaboração no
sentido de construir uma política de
saúde adequada ao nosso país”,
acrescentou. 
“O que estamos pedindo é respeito ao
paciente, e isso não ocorre quando é
retirada dos médicos sua dignidade
no trabalho e na remuneração. Isso
acontece porque saúde não é priori-
dade no Brasil. O que pedimos é isso:
valorização da saúde e do trabalho
médico”, completou o presidente do
CFM, Edson Andrade.

Já o presidente da Fenam,
Eduardo Santana, afirmou
que o movimento da cate-
goria é uma página a mais
no capítulo da história da
medicina nacional intitu-
lado “responsabilidade ci-
dadã”. “Este movimento é

a reação dos médicos ao caos e-
xistente na saúde e ao desprezo do
Estado em relação aos cidadãos deste
país”, disse. 
O movimento reuniu também pre-
sidentes e representantes de empre-
sas e entidades ligadas ao setor de
saúde, além de vários deputados da
Frente Parlamentar da Saúde. 
“Atravessamos um momento extre-
mamente favorável à aprovação da EC
29 aqui na Câmara”, afirmou o pre-
sidente da Frente, deputado Rafael
Guerra (PMDB-MG). “A proximidade
das eleições e o fato da base gover-
nista tê-la aprovado no Senado são
fatos positivos, mas será preciso mu-
ita mobilização junto aos deputados e,
no dia da votação, pintar de branco o
Plenário da Câmara”, completou.
Após os discursos na Ala das Comis-
sões, os integrantes do movimento se
dirigiram ao Salão Verde da Câmara,
onde cantaram o Hino Nacional, en-
cerrando a manifestação•
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“O que estamos pedindo
é respeito ao
paciente, e isso não
ocorre quando é retirada
dos médicos sua
dignidade no trabalho 
e na remuneração. 
Isso acontece porque
saúde não é prioridade
no Brasil. O que
pedimos é isso:
valorização 
da saúde e do
trabalho médico”
Edson Andrade, presidente do CFM
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Em 09 de abril,  numa sessão especial
em homenagem ao Dia Mundial da
Saúde e aos 60 anos de fundação da
Organização Mundial da Saúde, o Se-
nado Federal aprovou, por unanimi-
dade, a regulamentação da Emenda
Constitucional 29, a chamada Emenda
da Saúde. A sessão foi presidida pelo
senador Garibaldi Alves Filho (PMDB
/RN).
Representando o CBO nesta sessão
especial estiveram Nilo Holzchuh (se-
cretário-geral); Newton Kara José e
Elisabeto Ribeiro Gonçalves (integran-
tes do Conselho de Diretrizes e gestão
- CDG); Keila Monteiro de Carvalho
(UNICAMP) e Lucia Maria Neves (CBO
-Brasília).
Os senadores aprovaram, por unani-
midade, o Projeto Substitutivo do se-
nador Augusto Botelho (PT-RR) ao PLS
121/2003, de autoria do senador Tião
Viana (PT/AC), que acaba com os des-

vios de recursos da saúde e garante
mais dinheiro para o SUS. 
O texto original de Tião Viana alterava
a forma de definição do orçamento da
saúde, de variação nominal do Produ-
to Interno Bruto (PIB), para 10% das
receitas correntes brutas da União.
Por um acordo entre os partidos po-
líticos, costurado pela Frente Parla-
mentar da Saúde, o percentual de
10% foi escalonado. Com isso, o or-
çamento da saúde para 2008 sofrerá
um acréscimo de 8,5%. Em 2009, essa
correção será de 9,0%; em 2010, de
9,5%; e em 2011, chegará aos pre-
tendidos 10%.
Para o Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, a aprovação da regu-
lamentação da Emenda 29 pelo Se-

nado foi uma vitória para a área da
Saúde e afirmou que agora é fun-
damental que a Câmara dos Depu-
tados estabeleça as fontes de re-
cursos necessários custear as des-
pesas adicionais que correrão a partir
dessa regulamentação.
A Associação Médica Brasileira
(AMB) emitiu nota oficial congra-
tulando a aprovação da Emenda Cons-
titucional 29, que “certamente contri-
buirá para a viabilização do Sistema
Único de Saúde no Brasil.”
Por causa das alterações ocorridas no
Senado, a matéria será agora reenca-
minhada para análise pela Câmara
dos Deputados, onde uma proposta
inicial foi aprovada no fim de 2007•

Participou da reportagem Milton Atanazio -
Assessor de Imprensa e Colaborador do CBO
em Brasília-DF

SENADO APROVA EMENDA CONSTITUCIONAL 29




