
 

 

Relatório de atividades da coordenação adjunta da Biomedicina no 

FCFAS (Conselhinho) 

 

Em outubro de 2013 o representante do CFBM no FCFAS foi eleito por 

voto direto dos representantes dos 14 conselhos profissionais da área da 

saúde como coordenador adjunto para o período de novembro de 2013 a 

outubro de 2015 com 5 votos da totalidade. O representante do COFITTO 

foi eleito coordenador com 7 votos. A presidente do CONTER se 

candidatou a coordenação  não tendo recebido nenhum voto  se absteve de 

votar. O CFM não enviou representante na ocasião da eleição. 

 

No dia 21 de novembro de 2013 ocorreu a primeira reunião(88ª Reunião 

Ordinária)  sob o comando da  nova coordenação 

Os trabalhos foram focados na modificação de alguns itens da Carta de 

Princípios do FCFAS, na avalição da audiência publica sobre regulação do 

trabalho das profissões da saúde ocorrida em 5 de novembro(solicitada 

pelo FCFAS ) e na criação das comissões de acordo com a Carta de 

Princípios eleitas por voto direto dos representantes como segue: 

 

 Comissão Permanente de Segurança do paciente e do Profissional 

COFEN - Ivone Martini de Oliveira 

CFN - Antonio Augusto Fonseca Garcia 

CFBM - Marcelo Abissamra Issas 

CFBM - Djair de Lima Ferreira Junior 

 

 Comissão Permanente de Educação 

CFF - Zilamar Fernandes 

CONFEF - Marino Tessari 

 

 Grupo de Trabalho Memorial 

COFEN - Ivone Martini de Oliveira 

COFEN - Tereza Souza Mendes 

CFN - Antônio Augusto Fonseca Garcia  

CFF – Zilamar Fernandes 

 

 Representação do FCFAS na ANS 

Titular: CFN - Antônio Augusto Fonseca Garcia  

Suplente: CONFEF - Sérgio Kudsi Sartoni 

 

 Representação do FCFAS no MERCOSUL 

Titular: CFBM - Edgar Garcez Junior 

Suplente: CONFEF - Mario Tessari 

 

 Assessoria Parlamentar 

COFFITO - Carla Bencke 

CONTER / CFF - Lucas Sá 

CFP - Omar Klich 

 



Como se observa a Biomedicina está representada em duas comissões estratégicas 
sendo que os coordenadores participam de todas as comissões. 
Na audiência publica o FCFAS teve oportunidade de apresentar suas 
contrapropostas e opiniões aos deputados e senadores presentes. Fomos 
elogiados e requisitados para acompanhar outras ações da câmara e do senado no 
tocante a saúde. Mostramos que os conselhos da área da saúde estão unidos, que  
o FCFAS representa 4,5 milhões de trabalhadores e que a estrutura dos conselhos 
não pode ser substituída pelo estado onde seria loteada entre partidos da base do 
governo. 
Também tratamos da segurança do paciente e do trabalhador onde deliberamos 
por convidar a Dra. Eliana Goldfarb Cyrino, coordenadora geral de ações 
estratégicas em educação na saúde (DERGES/MS) pra paletrar na próxima 
reunião e assessorar a comissão Permanente de Segurança do paciente e do 
Profissional do FCFAS. 
No dia 12 de dezembro ocorreu a 89ª Reunião Ordinária)  com a coordenação da 

Biomedicina uma vez que o representante do COFITTO não estava presente. Após 6 

meses de ausências, em decorrência dos debates do ato médico o representante do CFM 

retornou ao posto no FCFAS  e agradeceu a nova coordenação pela acolhida. A palestra 

da Dra. Eliana Goldfarb Cyrino, coordenadora geral de ações estratégicas em educação 

na saúde foi muito esclarecedora a respeito das ações governamentais sobre o tema 

Segurança do paciente e do Profissional. O debate após a palestra durou cerca de duas 

horas e foi de excelente aproveitamento. A palestrante informou que o trabalho feito 

pelo FCFAS desencadeou a criação do Comitê de Implementação do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente no MS. 

O plenário deliberou por agendar a primeira reunião da Comissão Permanente de 

Segurança do paciente e do Profissional para o dia 18 de fevereiro de 2014 para 

inicio dos trabalhos e posterior envio de relatório ao DERGES/MS.  

Foi retomado o assunto da Residência Multiprofissional em Saúde e ficou definido o 

convite para palestrar sobre o assunto a Dra. Sônia Pereira, coordenadora Geral de 

Residências em Saúde do MEC e a Dra. Rosani Pagani , coordenadora geral da 

Residência Multiprofissional em Área Profissional da Saúde no dia 30 de janeiro. 

Foi composto o calendário de reuniões do FCFAS 2014 onde 6 das 12 reunioes serão 

feitas no CFBM em Brasília. Ao final da reunião os representantes dos conselhos 

agradeceram o empenho da Biomedicina em colaborar com os trabalhos do FCFAS 

inclusive disponibilizando a Sra. Helaine  Souza do CRBM 1 para assessorar as 

reuniões. 

No dia 30 de janeiro de 2014 ocorreu nas dependências do COFITTO a  90ª Reunião 

Ordinária com pauta principal na Residência Multiprofissional em Saúde. Palestraram 

durante duas horas a Dra. Sônia Pereira, coordenadora Geral de Residências em Saúde 

do MEC e a Dra. Rosani Pagani , coordenadora geral da Residência Multiprofissional 

em Área Profissional da Saúde(as palestras estão disponíveis para consulta). Ambas 

abordaram que os Conselhos Federais da Saúde devem cobrar os ministérios para que 

seja empossada a diretoria e as sub comissões da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde. Salientaram que ainda existem muitas vagas para a RMPS 

mais faltam projetos. A Biomedicina ocupa a penúltima posição no ranking com apenas 

6 projetos e 23 vagas ocupadas num total de 6400 vagas. A Biologia ocupa a ultima 

posição. Quando da posse da CNRMS o Dr. Edvaldo Loureiro foi indicado para compor 

uma das sub comissões. 

Nesta reunião também foi deliberado que o FCFAS enviaria oficio a todos os conselhos 

federais para que informem o numero de inscritos por estado, o numero de 



colaboradores, o numero de fiscais e o numero de conselhos e delegacias. Estes dados 

irão compor um painel chamado Memorial do FCFAS que terá por objetivo facilitar a 

apresentação da importância e abrangência dos conselhos de fiscalização profissional 

para a sociedade, ministérios e legisladores. O mesmo trabalho está sendo elaborado 

pelo Conselhão. 

Terminada a reunião os representantes da Biomedicina, Farmácia e Fisioterapia 

receberam o coordenador do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões 

Regulamentadas  o Sr. José Augusto Viana Neto. O Sr. Viana explanou que os Fóruns 

se distanciaram durante a ultima coordenação mais que estava exitoso com a mudança 

ocorrida na coordenação e que deveríamos retomar os trabalhos em conjunto. 

Começamos por alinhar as datas das reuniões Conselhinho e Conselhão. Viana 

convidou os representantes das três profissões para compor a comissão organizadora 

do 4ª SIMPÓSIO DOS CONSELHOS FEDERAIS que acontecerea nos dis 3 e 4 de 

abril em Pirenópolis. Os representantes agradeceram e aceitaram o convite. Também 

relatou os entendimentos com a Casa Civil para construir uma PEC que daria autonomia 

e independência administrativa a todos os conselhos, como ocorre com a OAB. O tema 

será  abordado no simpósio de Pirenópolis.  

O Sr. Viana cobrou o empenho dos Presidentes dos conselhos em comparecerem as 

reuniões do Conselhão visto que dos 32 apenas 12 tem sido assíduos. 

Agradecemos a presença do coordenador e o convidamos para expor as atividades e 

necessidades do Conselhão na reunião ordinária do dia 19 de fevereiro que atendeu 

prontamente. 

No dia 19 de fevereiro de 2014 ocorreu nas dependências do COFITTO a  91ª Reunião 

Ordinária com a palestra do Sr. José Augusto Viana Neto coordenador do Fórum dos 

Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas. A palestra teve duração de cerca de 

90 minutos e foi focada nas ações conjuntas entre FCFAS e Conselhão. A explanação 

foi seguida de debate muito interessante pois o Sr. Viana antecipou algumas ações que 

jå estão em andamento e podem colaborar com os conselhos da área da saúde sendo 

uma delas a criação de uma peça publicitaria para dar visibilidade da importância social 

das ações dos conselhos. Também informou que já é matéria apaziguada na CGU e 

AGU que os conselhos não devem seguir o regime de contratação de funcionários pelo 

RJU e que estará comunicando o Ministério Público Federal para interrompa as ações 

contra os conselhos. 

O plenário agradeceu a presença do Sr. Viana e se comprometeu a convencer os 

presidentes dos conselhos federais a participarem das reuniões do Conselhão e do 

Simpósio de Pirenópolis. 

Nesta reunião foi acolhida a proposta de criação de uma comissão de conciliação para 

assessorar conflitos entre conselhos para que não cheguem a esfera judicial. A proposta 

foi concebida pelos representantes da Biomedicina e da Farmácia e acatada pelos 

demais representantes. Esta proposta tem apoio do coordenador do Conselhão que a 

coloca como uma medida de relevância e muito apresso no meio politico. 

         O plenário deliberou que na próxima reunião que será realizada no CFBM 
receberemos os Professores da Comissão de Avaliação de Educação farmacêutica 

relativo ao convênio com o MEC para avaliação de cursos de pós graduação e 

representantes da Comissão de Educação dos Conselhos do FCFAS. 

Edgar Garcez Junior- CFBM 

 


