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CBHPM: REFERENCIAL 
PARA A MEDICINA BRASILEIRA

plexidade, refletindo o esforço neces-
sário para sua realização. 
Para elaborar uma edição da CBHPM,
é preciso reunir as 53 Sociedades de
Especialidade reconhecidas no Brasil
e solicitar que analisem quais são os
procedimentos em suas áreas respec-
tivas. Todos os procedimentos são co-
locados em rol único, em que a con-
sulta é o fator de normatização e e-
ventuais desvios são objeto de revi-
são individualizada. 
Quando surge uma proposta para in-
cluir ou retirar algum procedimento
médico, esta é encaminhada à equipe
de medicina baseada em evidências,
que analisa as justificativas. O projeto
também é enviado à Câmara Técnica
da CBHPM, composta por represen-
tantes da AMB, CFM, Fenam, Unidas,
Unimed e Fenasaúde. 
A AMB propôs que a CBHPM fosse
adotada como referencial para a re-
muneração médica dentro de um con-
junto de regras fixado por lei. O de-
putado Inocêncio Oliveira (PR-PE) a-
presentou o projeto de lei 3466/2004,
aprovado na Câmara dos Deputados
e, desde junho de 2007, tramita no
Senado Federal como PLC nº 39/2007.

(*) José luiz Gomes do Amaral 
é presidente da Associação Médica Brasileira

Em 2008, a Associação Médica Brasi-
leira (AMB) lança a 5ª edição da Clas-
sificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos (CBHPM). Es-
ta atualização é o resultado de mais
de um ano de trabalho da entidade no
sentido de compor o rol de procedi-
mentos médicos que integrará a Ter-
minologia Unificada em Saúde Suple-
mentar (TUSS), a partir de 2009, será
o novo referencial da Agência Naci-
onal de Saúde Suplementar (ANS).
A CBHPM é uma referência básica dos
procedimentos médicos e a origem de
um eixo de ações da AMB na área téc-
nico-científica. Sua aplicação é essen-
cial para que haja transparência no
sistema de saúde. 
A 1ª edição foi publicada em 2003 e,
anualmente, é revista. O principal es-
copo do documento é listar os pro-
cedimentos apropriados para uso clí-
nico e, dessa forma, definir a integra-
lidade da saúde. Existe uma Câmara
Técnica que se debruça permanen-
temente sobre o assunto, analisando
sugestões e revisando a lista existen-
te. 
A ciência oferece aos médicos novas
possibilidades de diagnóstico e trata-
mento que devem ser, quando de-
monstrados eficazes, incorporados à
prática clínica, substituindo procedi-
mentos que se tornaram obsoletos.
Nessa complexa dinâmica está o
grande valor da CBHPM. 
Ao lado da avaliação da efetividade
dos procedimentos que compõem a
CBHPM, existe um processo de hierar-
quização. Nesse processo são utiliza-
dos critérios como: tempo de execu-
ção, grau de responsabilidade e com-

(*)José Luiz Gomes do Amaral

A ciência oferece
aos médicos novas
possibilidades 
de diagnóstico 
e tratamento que
devem ser, quando
demonstrados
eficazes,
incorporados 
à prática clínica,
substituindo
procedimentos 
que se tornaram
obsoletos. Nessa
complexa dinâmica
está o grande valor
da CBHPM.
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“O médico que não realizou re-
sidência médica ou estágio/es-
pecialização reconhecido pela
sociedade de especialidade, tem
de ter um período de formação
de, no mínimo, o dobro do tem-
po de formação previsto pela
Comissão Nacional de Residên-
cia Médica. Por exemplo, se a
residência/especialização em
Oftalmologia tem a duração de
três anos, o tempo para o pro-
fissional que não realizou esse
processo, deve ser de, no míni-
mo, seis anos.”
Esta é a posição da Associação
Médica Brasileira (AMB) mani-
festada pelo atual secretário
geral da entidade, Edmund Cha-
da Baracat que, nesta entre-
vista analisa problemas relacio-
nados com as provas para ob-
tenção de títulos de especia-
lista e de área de atuação, se-
gundo a ótica da AMB, à qual o
CBO está ligado como seu De-
partamento de Oftalmologia.

JZ -  Quais são as orientações que a
AMB dá às sociedades de especia-
lidade para a realização das provas e
exames de habilitação aos respecti-
vos títulos de especialista?

Chada Baracat - A As-
sociação Médica Brasi-
leira e o seu Conselho Ci-
entífico, que é formado
pelas 53 Sociedades de
Especialidade reconheci-
das no País, aprovaram as
normas para elaboração
dos editais para o con-

curso de títulos de especialista e de
área de atuação. Essas normas são
bem definidas e devem nortear todos
os concursos realizados pelas Socie-
dades de Especialidade, em conjunto
à AMB. 

JZ -  Como elas são decididas e imple-
mentadas?
Chada Baracat - Todas as decisões são
tomadas durante a reunião do Cons-
elho Científico. Sendo aprovadas, as
normas são distribuídas a todas as
Sociedades de Especialidade para que
possam ser implementadas. Por oca-
sião da elaboração dos editais, antes
de serem divulgados, devem ser sub-
metidos à Secretaria de Títulos da As-
sociação Médica Brasileira, que os
analisa e verifica se todas as normas
estão sendo cumpridas. Isso para que
não haja divergência, discrepâncias ou
incorreções na elaboração dos editais.

JZ - Existem determinações únicas pa-
ra todas as sociedades ou determi-
nações diferenciadas para cada es-
pecialidade?
Chada Baracat - As normas gerais são
para todas as Especialidades. O que
pode variar é a elaboração de pré-
requisitos para que o candidato possa
se inscrever. As características e es-
pecificidades de cada Especialidade
devem ser respeitadas no edital.

JZ - Existe alguma norma que levante
questionamentos? Como a AMB e as
sociedades reagem?
Chada Baracat - Algumas Sociedades
de Especialidade queriam que apenas
os profissionais médicos que tives-
sem realizado residência/especializa-
ção médica pudessem prestar o con-
curso. Esse é um tema polêmico e

desperta muitas discussões, pois, in-
felizmente, em nosso país, não há re-
sidência para todos os médicos que se
formam. Se, por exemplo, a Associa-
ção Médica Brasileira excluísse os
profissionais médicos que não fizeram
residência, eles teriam o seu exercício
profissional bastante prejudicado. 
Aqueles que não realizaram o pro-
grama de residência reconhecido pelo
Ministério da Educação, teriam de ter
um tempo de formação comprovado
de pelo menos o dobro da residência. 

JZ - Existe uma norma para que o
médico que não frequentou resi-
dência ou curso de especialização só
possa prestar a prova ou exame de
habilitação ao título depois de seis
anos de formado. Por quê?
Chada Baracat - Para o médico que não
realizou residência/especialização mé-
dica, ele tem de ter um período de for-
mação de, no mínimo, o dobro do tem-
po de formação previsto pela Comis-
são Nacional de Residência Médica.
Por exemplo, se a residência/especia-
lização em Oftalmologia tem a du-
ração de três anos, o tempo para o
profissional que não realizou esse
processo, deve ser de, no mínimo, seis
anos. 

JZ - Alguma consideração final?
Chada Baracat - É extremamente im-
portante frisar que dentro das normas,
a prova para obtenção tanto do título
de especialista quanto dos certifica-
dos de área de atuação devem res-
peitar a normativa da Associação Mé-
dica Brasileira e de suas Sociedades
de Especialidade. 
Essas normas foram aprovadas na
reunião do Conselho Científico em
julho de 2007.
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Edmund Chada Baracat



Dia do Médico

18 de outubro é comemorado como o “Dia dos Médicos” no
Brasil e em vários países de tradição cristã como Portugal, Fran-
ça, Espanha, Itália, Bélgica, Polônia, Inglaterra, Argentina, Cana-
dá e Estados Unidos. A data foi escolhida por que é o dia con-
sagrado pela Igreja Católica a um dos quatro evangelistas do
Novo Testamento,  São Lucas.
Segundo a tradição, Lucas era grego, médico, pintor, músico e
historiador. Não há dados precisos sobre sua vida, mas de
acordo com a tradição nasceu em Antióquia, cidade situada em
território que hoje pertence à Turquia e que, na época, era um
dos mais importantes centros da civilização helênica na Ásia
Menor. Viveu no século I d.C., desconhecendo-se a data do seu
nascimento e de sua morte. 
Não há provas documentais de sua condição de médico, porém
há indicações indiretas. A principal delas é a manifestação de
São Paulo, na Epístola aos Colossenses, quando se refere a “Lu-
cas, o amado médico” (4.14). Teria sido grande colaborador de
São Paulo na difusão do Cristianismo.
Outra prova indireta da sua condição de médico é a terminologia
empregada por Lucas em seus escritos. Em certas passagens,
utiliza palavras que indicam familiaridade
com a linguagem médica de seu tempo, fato
que tem sido objeto de estudos críticos
comparativos entre os textos evangélicos
de Mateus, Marcos e Lucas. Lucas também
é patrono dos pintores e artistas. Na arte
litúrgica da igreja ele é mostrado com um
machado e as vezes mostrado pintando o
retrato da Virgem Maria.


