
PRESIDENTE E COMISSÃO DE DEFESA PROFISSIONAL 
E ÉTICA DA SOCIEDADE INFORMAM:
Metas para 2022: 

•  Elaborado um planejamento estratégico com foco na valorização 
   médica dos colegas associados: 

   o    Dar continuidade, com apoio da defesa profissional da AMB, aos trabalhos iniciados 
 em 2018; que culminaram com a aprovação dos novos portes de procedimentos 
 da cirurgia da mão, na CBHPM 2018 atualizada.

    o Negociação com as operadoras para adoção dos portes, independente da CBHPM     o Negociação com as operadoras para adoção dos portes, independente da CBHPM 
 adotada, o que acarretaria um ganho real importante; como  exemplo a fratura 
 de Rádio distal atualizada / 2018:

Tratamento Cirúrgico Fratura Punho 307220095 (Enfermaria)

    o Elaboração de protocolos de codificação justa e ética dos procedimentos 
 e dos OPMEs.   Com isso, pretendemos dar suporte e embasamento aos membros 
 da SBCM nas solicitações e conflitos com operadoras e auditores. 

    o Elaboração de planejamento estratégico no SUS a curto, médio e longo prazo.      o Elaboração de planejamento estratégico no SUS a curto, médio e longo prazo.  
 Procurar meios para credenciamento de procedimentos já existentes no SUS 
 para hospitais com CBO em cirurgia da mão; inclusão de novos OPMEs e possibilidade 
 futura de habilitação de serviço referenciado em cirurgia da mão. 

• Apresentação de palestras online com temas relevantes, como: preenchimento de prontuário 
e outros documentos médicos; defesa médica no CRM e na Justiça comum; aspectos jurídicos 
em saúde.

A primeira palestra será em março com o tema: A primeira palestra será em março com o tema: 

“Publicidade eficaz e ética na Medicina”

Palestrante: Advogada Paloma Amisses
Dia: 17/03/2022
Horário: 20h
Online - Via Zoom, necessária inscrição
Link: https://bit.ly/3heuEno
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