
“Em nome do acesso possível a o-
portunidades concedidas, não po-
demos permitir a validação auto-
mática e em bloco de uma possível
subformação profissional, que se
inicia na facilitação da forma de
acesso, passa pela permanência
subsidiada internacionalmente, e
até mesmo inclui a restrição ao
exercício profissional de nossos
formandos no próprio País que os
formou. Segundo seus próprios dit-
ames acadêmicos. E que, por fim,
ainda procura torná-los profis-
sionais por força de regras ex-
cepcionais, erigidas sob a égide do
preconceito de uma formação que
se realizou por mecanismos estra-
nhos àqueles percorridos pelo con-
junto dos jovens brasileiros em seu
próprio País. Além da formação
colocada em dúvida, parece tam-
bém haver aqui flagrante ofensa
aos pressupostos constitucionais
da isonomia de oportunidades para
todos os cidadãos em situação si-
milar – a saber, os milhares com
diplomas estrangeiros a revalidar -

Não podemos 
deixar que a
população seja
atendida por
profissionais de
formação limitada.
Além disso, dar a
alguns médicos
brasileiros
facilidades para o
exercício profissional
que seus colegas
não têm somente por
que foram formados
em outro país em
condições especiais,
seria uma injustiça,
sabiamente rejeitada
pela Comissão. 

“

”
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Comissões da Câmara dos Deputados rejeitam
reconhecimento automático de diplomas cubanos
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do Ajuste Complementar represen-
tou uma grande vitória para a sa-
úde da população brasileira e da
Justiça. 
“Não podemos deixar que a popu-
lação seja atendida por profis-
sionais de formação limitada. Além
disso, dar a alguns médicos bra-
sileiros facilidades para o exercício
profissional que seus colegas não
têm somente por que foram for-
mados em outro país em condições
especiais, seria uma injustiça, sa-
biamente rejeitada pela Comissão. 
Uma semana após ter sido rejei-
tado na Comissão de Educação e
Cultura da Câmara dos Deputados,
o projeto foi derrotado na Comis-
são de Seguridade Social e Família
(CSSF) da Câmara dos Deputados,
onde o parecer pela rejeição, ela-
borado pelo relator Rafael Guerra,
foi aprovado por unanimidade.
O projeto segue para o Plenário.

os Governos do Brasil e de Cuba,
de 2006.”
Esta foi a conclusão do extenso re-
latório que o deputado Lelo Co-
imbra (PMDB/ES) apresentou à Co-
missão de Educação e Cultura da
Câmara dos Deputados em 26 de
novembro.
O relatório rejeitando a aprovação
automática dos brasileiros que
cursaram a ELAM existente no tex-
to do Ajuste Complementar ao
Acordo de Cooperação Cultural e
Educacional entre o Governo de
Cuba e do Brasil para reconheci-
mento de títulos de medicina ex-
pedidos em Cuba, celebrado em
Havana, em 15 de setembro de
2006, recebeu o apoio de 17 par-
lamentares, contra 12 deputados
que queriam a aprovação do voto
em separado do deputado Carlos
Abicalil (PT/MT). O deputado Wal-
dir Maranhão (PP/MA) também
apresentou voto em separado. 
De acordo com o assessor par-
lamentar do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia e da Associação Mé-
dica Brasileira, Napoleão Puente
de Salles, esta é a primeira vez que
um Ajuste Complementar a um
Acordo de Cooperação entre dois
governos tenha sido rejeitado por
uma Comissão na Câmara dos
Deputados. Para o ex-presidente
do CBO e integrante do Conselho
de Diretrizes e Gestão da entidade,
Elisabeto Ribeiro Gonçalves, que
acompanhou a votação na Comis-
são de Educação e Cultura da
Câmara dos Deputados, a rejeição

face a mais um privilégio que se
quer assegurar, agora oficialmen-
te, apenas aos formados em Cuba.
E devemos desde logo nos res-
guardar, pois desde 15 de abril de
2007, já existe uma segunda sede
da Escola Latinoamericana de Me-
dicina (a ELAM), agora na Vene-
zuela, na qual já estão matricu-
lados em seu curso de medicina,
ao lado de 200 alunos cubanos,
pelo menos 80 brasileiros, também
indicados por partidos políticos e
por organizações como o Movi-
mento Nacional de Luta por Mo-
radia, Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST),
Central de Movimentos Populares
(CMP), entre outros. 
Assim, por todos os argumentos
supracitados e por ensejar que, em
breve, também a estes quase 700
brasileiros que têm ou terão di-
plomas médicos obtidos em Cuba
para validar, sejam assegurados os
meios acadêmicos justos e legal-
mente correntes de reconhecer o
real valor de seus estudos e, se for
o caso, de lhes garantir, aqui, em
nossas universidades, todas as
reais complementações curricula-
res, necessárias ao bom e pleno
desempenho de todas as funções
que nossa legislação atribui aos
graduados em Medicina em nosso
País, competência esta a ser afe-
rida por exame nacional a ser co-
ordenado pelo MEC, é que somos
pela rejeição do texto Ajuste Com-
plementar ao Acordo de Coope-
ração Cultural e Educacional entre

Elisabeto Ribeiro Gonçalves

Deputado Lelo Coimbra
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Nota AMB: brasileiros formados em Cuba
A Associação Médica Brasileira tem como missão a defesa da dignidade
profissional do médico e da assistência de qualidade à saúde da população
brasileira. É posição desta entidade que os médicos brasileiros e es-
trangeiros devem respeitar a legislação vigente. Para os formados no ex-
terior, portanto, é necessário revalidação do diploma, o que inclui exame de
proficiência. Congratulamo-nos com os senhores deputados membros da
Comissão de Educação e Cultura e, em particular, com o relator do Projeto de
Decreto Legislativo 346/2007 pela rejeição da proposta de revalidação au-
tomática de diplomas de médicos brasileiros formados em Cuba. Temos cer-
teza de que vosso posicionamento representa valiosa contribuição à qua-
lidade da atenção médica oferecida aos cidadãos de nosso País. 

José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da Associação Médica Brasileira

27 de novembro de 2008

Já está disponível a todos os médicos e operadoras
de planos de saúde a 5ª edição da Classificação Bra-
sileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM), publicada pela Associação Médica Bra-
sileira (AMB), Conselho Federal de Medicina (CFM) e
Federação Nacional dos Médicos (Fenam). 
O novo volume, que entrou em vigência em 18 de
outubro, possui 4.150 procedimentos médicos, dos
quais 3.625 estão contidos também no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Re-
solução Normativa ANS 167/2008). Além disso, to-
das as alterações e exclusões aprovadas pela Câ-
mara Técnica da CBHPM e editadas por meio de
resoluções normativas estão agora listadas.
A versão impressa custa R$ 54,00 para os sócios da
AMB e R$ 108,00 para os não-sócios (R$ 7,00 de
frete). Já a versão digital em CD-ROM custa R$
280,00 para sócios e R$ 560,00 para não-sócios (R$
5,00 de frete).
Mais informações pelo telefone (11) 3178-6800 ou
através da home page http://www.amb.org.br

5ª edição da Classificação 
Brasileira Hierarquizada de

Procedimentos Médicos (CBHPM)

CFM procede recadastramento
obrigatório de médicos 

O processo de recadastramento obrigatório dos
médicos, que atende o estabelecido pela resolução
CFM 1827/2007, já começou e deverá ser concluído
no prazo de 18 meses. Os profissionais terão até 11
de maio de 2010 para efetuarem a atualização dos
dados e assim receberem a nova Carteira de
Identidade Médica. 
O Conselho Federal de Medicina (CFM) dá as se-
guintes instruções: 
- Apenas as inscrições primárias deverão ser re-
cadastradas. Seus dados serão transferidos para os
Conselhos Regionais de Medicina onde e caso
possua inscrições secundárias. 
- Após concluir o recadastramento, dirija-se ao Con-
selho Regional de seu Estado para assinar a ficha de
coleta, levando uma fotografia colorida, 3x4cm, fun-
do branco ou cinza-claro, sem qualquer tipo de man-
cha, alteração, retoque, perfuração, deformação ou
correção. Não serão aceitas fotografias em que o
portador utilize óculos, bonés, gorros, chapéus ou
qualquer item de vestuário ou acessório que cubra
parte do rosto ou da cabeça. 
- Você receberá um aviso para retirar a sua nova
carteira, assim que estiver disponível no seu Con-
selho Regional
Para fazer o recadastramento, acesse a home page
http://recadastramento.cfm.org.br/crmcad/




