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Avanço profissional
Resolução do Conselho Federal de Medicina
regulamenta o ato da consulta médica
Mais uma vitória da classe médica. Assim podemos definir a
Resolução do Conselho Federal de Medicina publicada no Diário
Oficial da União em janeiro, que estabelece ser prerrogativa do
médico fixar prazos para retorno de consulta. Se a doença exigir
tratamento prolongado, com reavaliações e alterações terapêuticas,
as consultas poderão ser cobradas, a critério do médico.
A norma impede que instituições de assistência hospitalar ou
ambulatorial, empresas que atuam na saúde suplementar e operadoras
de planos de saúde interfiram na autonomia do médico e na sua relação
com o paciente ou estabeleçam prazo de intervalo entre consultas. Os
diretores técnicos dessas instituições serão eticamente responsabilizados
em caso de desobediência às determinações da resolução.
Além de reforçar a autonomia de nossa categoria,
a resolução privilegia critérios técnicos e médicos na

deliberação do tempo necessário para avaliação do paciente
e de seus exames, em detrimento de critérios burocráticos e
administrativos. Outro avanço dessa norma é regulamentar o ato
da consulta médica, diminuindo, consequentemente, conflitos
no momento de definir o que é um retorno de consulta. Essa
iniciativa representa, em última análise, uma remuneração mais
justa para o médico.
Entretanto, para que essa resolução não transforme-se
em letra morta e seja efetivamente respeitada e cumprida é
necessário que todos participem fiscalizando e denunciando
eventuais desrespeitos. Recomendamos aos nossos associados
que comuniquem qualquer irregularidade acerca da nova
resolução ao Cremego. Agindo assim estaremos contribuindo
para a valorização de nossa profissão.

EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia –
Regional Goiás

fevereiro de

2011

|2

Presidente - Juarez Antônio de Sousa
Vice-Presidente - Wilmar José Manoel
1° Secretário - Antônio Eduardo Rezende de Carvalho
2° Secretário - Rosemar Macedo de Sousa Rahal
1° Tesoureiro - Rogério Bizinoto Ferreira
2° Tesoureiro - Marcus Nascimento Borges

Edição: Tatiana Cardoso
Redação: Ana Maria Morais, Ana Paula
Machado e Dário Álvares
Arte: Lethicia Serrano e Rafael Aguiar
Comercialização: Erika Bizinotto

SEDE da SBM-GO
A sede da SBM-Goiás está situada
na Associação Médica, que fica
na Av. Portugal, esq. com a Av.
Mutirão, no 2653, St. Oeste
Telefone: 3251.7208

Venham nos visitar

Publicação com a qualidade:
(62) 3224-3737
arte@contatocomunicacao.com.br

