SOBRICE

NOTÍCIAS INTERVENCIONISTAS
Decreto 8.497 (Mais Especialistas)

A redação do novo documento foi acordada entre as
entidades médicas, os Ministérios da Saúde e Educação e
parlamentares e irá normatizar o Cadastro Nacional de Especialistas, sem interferir no modelo atual de formação dos
médicos especialistas.

Divulgação

No início de agosto, o governo federal, de maneira autoritária e sem diálogo com as entidades médicas, publicou o
Decreto 8.497, que o autorizaria a interferir na certificação dos
médicos especialistas no país. Temendo que tal decreto viesse
Procedimentos de Radiologia Intervencionista
a causar banalização e mercantilização da formação médica,
com queda da qualidade dos programas de residência e cursos
Ainda no mês de agosto, a Sobrice encaminhou à AMB
de aperfeiçoamento, as associações
carta-consulta questionando os limédicas e sociedades de especiamites de atuação das especialidalidade mobilizaram-se junto ao
des médicas. O motivo de tal conCongresso Nacional em busca de
sulta é que a entidade vem sendo
adequações do texto do decreto.
comunicada com frequência cada
Tal mobilização, com a ajuda
vez maior acerca da realização de
de parlamentares, obteve êxito.
procedimentos da área de RadioEm reunião na sede da Associalogia Intervencionista (RI), como
ção Médica Brasileira (AMB), em
embolização de mioma uterino ou
Brasília (DF), no dia 26 de agosto,
quimioembolização, entre outros,
com a presença do presidente da
por médicos que não realizaram o
Câmara dos Deputados, Eduardo
tempo mínimo de formação necesCunha; do deputado Luiz Henrisário para atuar na especialidade
que Mandetta; do presidente da Florentino Cardoso, presidente da AMB, e Ricardo Pinto,
(dois anos de estágio/residência
presidente da Sobrice
AMB, Dr. Florentino Cardoso; e
em RI). A Sobrice acredita que a
de representantes de diversas sociedades de especialidade,
realização de procedimentos invasivos por médicos sem
incluindo o presidente da Sociedade Brasileira de Radiocapacitação na área pode colocar pacientes em risco desnelogia Intervencionista e Cirurgia Endovascular (Sobrice),
cessário e deve ser desencorajada.
Dr. Ricardo Augusto de Paula Pinto, foi confirmada a anulação do decreto original com criação de um novo.
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