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“Defesa Profissional não é 
para amador” 

ACCOERJ pressionou 
CFM que revogou Resolução 

que autorizava a TELECONCULTA.

Ortopedistas do Rio 
estão de olho na Operadora 

AMIL que vem descredenciando 

prestadores de serviços.        

CONSELHO DE ÉTICA PROFISSIONAL

Renato Bastos Pereira, Nilton de Melo 
Ibiapina Parente, Oswaldo Luiz 

Moraes da Silva

CONSELHO DISCIPLINAR

Frederico Paz Genuino de Oliveira, 
Sandra Mara Barcellos, Gustavo Augusto 

Blossey Ferreira  

CONSELHO FISCAL

Milton Mourão de Souza, 

Claudio Galhardo, Felipe Lima de Almeida  

Clínica associada da 
ACCOERJ – COB – moderniza 

suas instalações e oferece mais con-

forto aos pacientes.  

ACCOERJ promove 
confraternização de final 

de ano e reúne ortopedistas e 

representantes de Planos de Saúde. 

Confira a comemoração.

Colegas ortopedistas: 
A situação da Medicina nas clínicas e consultórios ortopédicos do Rio anda cada vez mais 

difícil. Precisamos URGENTE nos unir... Junte-se a ACCOERJ para construirmos um futuro melhor.

afirma Frederico Genuíno médico ortopedista e diretor da ACCOERJ. Saiba mais.

ACCOERJ elege nova 
diretoria para exercer 
mandato até 2020

Chapa Eleita 2018/2020

PRESIDENTE

Jorge Luiz Borges Petros

VICE- PRESIDENTE

Moacyr Pinheiro Junior

2º VICE PRESIDENTE

Afrânio Matosinhos Paixão

SECRETÁRIO

Paulo Roberto de Almeida

TESOUREIRO

José Antônio Daiha  
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A DEFESA DA nossa profissão, 

o respeito e o resguardo à dignidade 

profissional, devem ser protegidas e 

defendidas de forma ativa e proativa, 

com ações e soluções rápidas e objetivas.

Isto se faz, com uma política séria 

de Defesa Profissional, sem 

politicagens menores que dispersam, 

diluem e/ou degradam coesões, 

participações e consequentemente 

resultados, pautadas tão somente a 

interesses pessoais.

A ACCOERJ fundada em 15 de agosto 

de 1995 a 24 anos leva a sério a 

Defesa Profissional, praticando 

ações, movimentos e mobilizações 

que atingem soluções altamente positivas sempre visando a justa 

remuneração e a justa forma de trabalho do ortopedista.

Recentemente, nós, da ACCOERJ, com a participação da SBOT-

RJ e representantes do CFM, coordenamos e realizamos o Fórum 
TELEMEDICINA X TELECONSULTA (reportagem completa 

pág.3), onde mostramos com argumentos sólidos, a importunidade 

e o despropósito, da Resolução 2.227/2018, liberando a 

TELECONSULTA.

No dia seguinte a realização do Fórum a plenária do CFM 

desconsiderou e revogou a Normativa publicada no D.O.U.de 

6.02.2019, Seção I, p.58, a qual “define e disciplina a TELEMEDICINA 

como forma de prestação de serviços médicos mediados por 

tecnologias, e restabelece expressamente a vigência da Resolução 

“Defesa Profi ssional 
não é para amador”

CFM nº1. 643/2002, publicada no 

D.O.U. de 26.08.2002, Seção I, p.205”.

Tal Resolução, caso vigorasse, levava 

ao interesse das Operadoras que visam 

retirar os pacientes dos consultórios e 

colocar um médico à distância a frente 

de uma tela, pagando “consultas” 

e “diagnósticos” e prescrevendo 

“tratamentos”.  Hoje, ainda vemos em 

anúncios na mídia, resquícios desta 

prática, orientando pacientes a não 

se dirigirem ao Pronto Socorro e, sim, 

procurar atendimento e orientação dos 

médicos, por telefone.

Caros colegas: A ACCOERJ em 
ações conjuntas com a Defesa 

Profissional da SBOT-RJ está atenta. Junto a Agência Nacional 

de Saúde intervém, inclusive, para coibir tais práticas abusivas e 

ofensivas à classe médica.  A TELECONSULTA terá que ser 
banida porque não é mais reconhecida pelo CFM, ao contrário da 

TELECONFERÊNCIA entre os profissionais. 

A ACCOERJ chancelada pela SBOT-Rio continuará na luta pela 

Ortopedia com uma política objetiva e de resultados. 

Pela Defesa Profissional Produtiva, 
Séria e Verdadeira. 

Até a próxima Edição! 

Frederico Genuíno, 
Diretor da ACCOERJ e Editor responsável 

Seja bem vindo à ACCOERJ!
Inta – Instituto de Traumatologia Azevedo – Macaé

Junte-se a nós na luta pela Defesa Profissional e Ética Médica
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Reportagem Tania Maria de Oliveira, assessora de comunicação da ACCOERJ

ACCOERJ realiza Fórum 
Telemedicina  X Teleconsulta

Na ocasião, os médicos debateram e discutiram a Resolução nº 2.227/2018 do CFM que incentiva o recurso à Telemedicina e autoriza a Teleconsulta. 

O evento realizado no último 21 de fevereiro, às 19 horas, no 
auditório do Edifício Medical Center, rua Conde de Bonfim, 
255, 1º andar, Tijuca, contou com a presença de associados da 
ACCOERJ, representantes do Conselho Federal de Medicina 
e da Sociedade Brasileira de Ortopedia-RJ.

Componentes da 
Mesa e pales-
trantes conduzi-
ram o Fórum e 
responderam as 
dúvidas dos or-
topedistas pre-
sentes à plenária. 
À esquerda: 
Sidnei Ferrei-
ra (conselheiro 

CFM); Jorge Petros (pres. ACCOERJ); Frederico Genuíno 
(membro diretoria ACCOERJ e coordenador do Fórum) e 

Alberto Daflon representando 
a SBOT-RJ. 

O conselheiro do CFM Sidnei 
Ferreira considerou a Resolu-
ção necessária, mas argumentou: 
“Na realidade, o Conselho ainda 
não avaliou os diversos questiona-
mentos das entidades de classe, 
mas prometo aos ortopedistas 
analisá-los o mais rápido possível”.  

Na opinião de Alberto Daflon, 
representante a SBOT-RJ, “a Re-
solução do CFM só veio atropelar 
a classe médica e os itens critica-
dos deveriam ter sido discutidos, 
antes de a mesma ser publicada” 
lamentou.  

No dia seguinte. (22 de fevereiro) ao debate 
acirrado no Fórum, organizado pela 
ACCOERJ, o CFM revogou a polêmica Re-
solução publicada no DOU, em 06.02.2018. 
Segundo o presidente da Associação, Jorge 
Petros, “os ortopedistas do Rio conseguiram 
sensibilizar os conselheiros do CFM que anun-
ciaram 24 horas após a realização  do evento,  
que a prática da TELEMEDICINA  no Brasil, fica-
rá subordinada aos termos da Resolução CFM 
nº 1.643 de 2002, atualmente em vigor”.

Ortopedistas do Rio pressionam e influenciam 
na revogação da Resolução do CFM

Para o membro da diretoria da ACCOERJ e 
coordenador do Fórum, Frederico Genuíno, 
“sem dúvida que a tecnologia é uma evolução, 
mas, não pode e nem deve ser aplicada, por 
exemplo, na TELECONSULTA, onde a Medicina 
virtual, dificilmente conseguirá ser tão comple-
ta, quanto a consulta presencial. Na opinião de 
Genuíno  a revogação da Resolução 2.227/2018 
se deve a luta incessante  dos ortopedistas do 
Rio pela ética profissional médica e pelo perfeito 
desempenho  da boa Medicina”. 

Jornal Extra divulga Fórum realizado pela ACCOERJ
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Unimed- Rio
Após uma gestão desastrada, vem se recuperando a plenos pul-

mões... Aprovada todas as suas contas, com lucros no exercício 2018. 

Parabéns!!!!!!!!!!!!!!

Amil
Investindo no Programa de Verticalização da Saúde a Opera-
dora vem descredenciando seus prestadores de serviços e restringin-

do serviços aos usuários. 

Ao mesmo tempo, contrariando a descontinuação da TELECONSUL-
TA pelo CFM, a Amil, está veiculando na mídia impressa, televisiva e 

on line, orientação aos seus associados a não se dirigirem aos Prontos 

Socorros e, sim, entrar em contato com a Operadora.

Osso Forte

Osso Fraco

Movimento dos Planos de Saúde

Na AMIL

QUE APLICA glosas injustificadas, recursos fora do Rio de Janeiro 

e ações de descredenciamento. A Operadora utiliza,  também, a 

Política de Verticalização “canibalesca” do sistema, quando a 

iniciativa privada passa a ter controle dos serviços de saúde, como 

pronto-atendimento, consultas, exames, internações e cirurgias.

Essa Política na saúde brasileira, como ocorreu na americana, pre-

judica o atendimento, pois o acesso a todos os serviços passa a ser 

calibrado pelas empresas. Para se ter uma ideia, em agosto de 2018, a 

AMIL faturou 19,3 bilhões 

Além disso, infringindo a normatização do CFM, a AMIL vem siste-

maticamente, publicando na mídia, anúncios de consultas por telefo-

ne, prática que a ACCOERJ condena veementemente.

Grupo Memorial compra 
Assim Saúde por R$100 mi
A Operadora carioca Assim Saúde responsável por cerca de 340 

mil vidas foi adquirida pelo Grupo Memorial por R$100 milhões. 

De acordo com o presidente das duas instituições, Aziz Chidid 
Neto, uma das metas da nova detentora da Assim Saúde é expan-

dir sua atuação dentro do Rio de Janeiro, elevando o número de 

beneficiários da operadora para 500 mil nos próximos dois anos. 

FONTE: PORTAL SAÚDE BUSINESS COM INFORMAÇÕES DO JORNAL O GLOBO

Registro

Palestra

AO TÉRMINO das eleições da ACCOERJ, os advogados - Adolpho 
Touzon, Luciano Casemiro e André Batalha – do Escritório 

TCBA Advogados - abordaram entre outros temas “As formas de 

tributação nas clínicas ortopédicas” que na opinião dos especialis-

tas “podem ser otimizadas para as clínicas que adotam a sistemática 

do lucro presumido”.

Segundo os advogados “hoje, para os serviços que não forem 

consultas médicas, é possível adotar uma base de cálculo re-

duzida, permitindo significativa economia tributária para as 

clínicas ortopédicas”.

 “As formas de tributação nas 
clínicas ortopédicas”

INFORMAÇÕES 

(21) 2543.5086 (Edna) |  sede@accoerj.com.br

ACCOERJ em açãoem ação
ANÚNCIOS de qualquer produto. Compra, Venda e Troca.

EMPREGO para clínicas e consultórios ortopédicos. 

BALCÕES DO ORTOPEDISTA 0800

ENTRE EM CONTATO 

tmo.contato@gmail.com

ACCOERJ em açãoem ação
Use este espaço para enviar opiniões 

sobre temas relevantes do 
dia-a-adia da classe médica.

Associado da ACCOERJ: Participe do Jornal da ACCOERJ. 
Divulgue sua Clínica para mais de 5000 leitores.
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Reportagem Tania Maria de Oliveira, assessora de comunicação da ACCOERJEleição ACCOERJ julho 2018

AFIRMAM OS ortopedistas membros da nova Diretoria Efetiva e dos 

Conselhos de Ética Profissional, Disciplinar e Fiscal da Asso-
ciação de Clínicas e Consultórios Ortopédicos do Estado do 
Rio de Janeiro. Eleitos por unanimidade eles exercerão o mandato 
até 2020 de acordo com as Normas Eleitorais da ACCOERJ. 

A Associação recebeu durante todo o dia 26.07 2018, em sua Sede 

à Rua Conde de Bonfim, 255, sala 202, atualmente 912, Tijuca-RJ, 

os associados votantes que contribuíram para eleger a Chapa Única 

liderada pelo ortopedista Jorge Petros (Tijutrauma). 

A reportagem do Jornal ACCOERJ em ação registrou todo o pro-

cesso eleitoral que transcorreu de forma democrática e harmoniosa.

Apuração dos votos
Após a eleição, durante a reunião 

mensal dos associados no audi-

tório do Edifício Medical Center, 

onde fica a Sede da ACCOERJ, 
o ortopedista Afrânio Paixão, 
apurou os votos e declarou a 

Chapa vencedora. 

Transmissão de Cargo
Em seu pronunciamento de despedida 

da presidência da ACCOERJ, onde exer-

ceu o cargo de 2016 a 2018, Moacyr 
Pinheiro Júnior, agradeceu aos cole-

gas pelo trabalho realizado, ressaltando 

que saiu com o sentimento de dever 

cumprido: “Não medimos esforços para 

conduzir os caminhos da entidade sempre na defesa das prerrogativas 

profissionais e demais demandas da classe e da Ortopedia”.

O presidente eleito, Jorge Petros, 
desejou empenho aos companheiros que 

ao seu lado administrarão a ACCOERJ 

nos próximos dois anos: “Iniciamos a  

gestão com expectativas em realizar novos 

projetos e dar continuidade nas ações an-

teriores, sempre priorizando os interesses 

associativos da classe” frisou.

“Competência, Ética, 
Transparência e Valorização”
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Espaço do Associado

Câmara dos Deputados  

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Audiência debate relação contratual 
entre Operadoras e Prestadores

A RELAÇÃO contratual entre Operadoras 
de Planos de saúde e Prestadores 
de serviços foi debatida em 22 de março 
passado, no Rio de Janeiro, em Audiência 
Pública, promovida pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar. 

No evento, foram apresentados problemas re-
gulatórios identificados na Contratualização, entre as partes e su-
gestões de encaminhamentos da ANS para solucionar conflitos, com 
foco na boa prestação de serviço ao beneficiário de Plano de saúde. 

A agenda faz parte das discussões que vêm ocorrendo no âmbito da 
Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamento com 
Prestadores (CATEC), espaço técnico da ANS que realizou quatro 
reuniões, desde novembro de 2018, com representantes de Operado-
ras, Prestadores e entidades de defesa do consumidor.
FONTE: ANS

ANS suspende venda de 46 planos 
de saúde no país
DESDE O DIA 11 de março passado, 46 Planos de Saúde não 
podem ser mais vendidos ou receber novos clientes em todo o país por 
determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Juntos, os Planos atendem cerca de 570 mil beneficiários, que 
ganham a garantia à assistência regular.

A medida é temporária e faz parte do Programa de Monitora-
mento da Garantia de Atendimento, que monitora o desempe-
nho do setor e busca proteger o beneficiário.
FONTE: WWW.EXAME.ABRIL.COM.BR

Contrato entre Operadoras 
e Prestadores de Serviços
É OBRIGATÓRIO formalizar, em Contratos escritos entre Opera-
doras e Prestadores de serviços, as obrigações e responsabilida-
des entre essas empresas. 

Caso não exista Contrato escrito entre as Operadoras e a rede cre-
denciada (hospitais, clínicas, profissionais de saúde autônomos, servi-
ços de diagnóstico por imagem e laboratórios), a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar poderá aplicar as penalidades previstas na 
Resolução Normativa RN nº 124/2006.
FONTE: WWW.ANS.ORG.BR

Centro Ortopédico 
Botafogo com novo visual
HÁ 28 ANOS construindo uma relação de confiança e credibilidade 

com seus pacientes, o COB, situado na Rua Sorocaba, 584, 
em Botafogo, zona sul do Rio, modernizou suas instalações 
para atender com mais conforto os pacientes, acompa-

nhantes e visitantes.

A casa com aproximadamente 550m² 
de área construída foi projetada de 
forma a ter o fluxo de pacientes total-
mente linear.  Pensando nisso, além de 
atendimento com qualidade, o diretor 
médico da Clínica, dr. Moacyr Pi-
nheiro Junior, idealizador do projeto 
de reconstrução do espaço, comentou 
com a reportagem do Jornal ACCO-
ERJ em ação sobre a importância da 
reforma no COB: “A minha preocu-
pação sempre foi a de oferecer ótimas 
condições aos meus pacientes sob o 
ponto de vista técnico, físico e material. 
Tanto é verdade, que foi realizada uma 
modernização da fachada e do seu 
interior, culminando com a  ideia da 

instalação de um  elevador panorâmico nessa fachada, a fim de facilitar 
o acesso e deslocamento dos pacientes, entre as dependências da 
Clínica para a realização dos  atendimentos ortopédicos e serviços do 
COB, tais como Fisioterapia, RPG e Raios -X”, complementou o médico.

Propostas que alteram regras sobre 
Planos de saúde voltam a debate

A CÂMARA dos Deputados retomará este ano 
o debate sobre mudanças na Lei 9.656/98 dos 
Planos de Saúde. A análise do assunto perdeu 

força no fim do ano passado, em meio a uma enxurrada de críticas de 
diversos segmentos da sociedade, principalmente de órgãos de defesa 
do consumidor e das próprias Operadoras de Planos de saúde. 
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados criada em 
dezembro de 2016 analisou cerca de 150 propostas sobre o tema, mas 
o parecer do relator deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) ainda 
não foi votado. O substitutivo apresentado à Comissão pelo relator 
modifica substancialmente o funcionamento de Planos de Saúde no 
País, criando um novo marco legal para o Setor. 

Frente Parlamentar da Medicina 
discute com ministro da Saúde cria-
ção da carreira médica de Estado

O GRUPO participou de evento, em fevereiro, com o médico e mi-
nistro Luiz Henrique Mandetta. A intenção dos parlamentares 
é propor uma alternativa ao atual Programa Mais Médicos. A 
carreira médica de Estado é a principal bandeira de luta da Frente 
Parlamentar da Medicina. Para isso, será necessária a revisão 
da forma como é organizado o atual Programa Mais Médicos.. 
FONTE – WWW.CÂMARA.LEG.BR 
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Confraternização ACCOERJ 2018 Reportagem Tania Maria de Oliveira, assessora de comunicação da ACCOERJ

Clima de confraternização e descontração marcou o almoço festivo, realizado no Iate Clube do Rio de 

Janeiro, Av. Pasteur, 333, Botafogo, zona sul da cidade, em dezembro de 2018.  O ambiente agradável 

e a união entre os ortopedistas do Rio, tornaram possíveis bons momentos de entretenimento e apro-

ximação entre a classe.

O encontro tradicional da entidade reuniu aproximadamente 60 pessoas, entre associados e diretores da 

ACCOERJ; o presidente da AMETA, á época, o médico Luiz Carlos Ribeiro Isidoro e representan-

tes de Operadoras de Planos de Saúde, entre elas Amil, Cassi, Golden Cross, Unidas, Unimed-

-Rio e Sul América. 

O Buffet oferecido pela Associação com salgadinhos, doces finos e um cardápio delicioso fez sucesso 

entre os convidados.

Confraternização e agradecimentos marcaram 
almoço de fi nal de ano da ACCOERJ

Presidente eleito da ACCOERJ 
em 2018 recepciona convidados
Sorridente, 
Jorge Petros 
fotografou ao 
lado de todos 
os convidados e 
destacou: ”Até 

o momento, o empenho e a dedicação dos 
associados e diretores da ACCOERJ 
têm sido fundamentais para o meu desem-
penho no cargo. Não poderia esquecer, 
também, da secretária Edna, pela 
organização impecável do evento e da 
nossa assessora de imprensa, Tania, 
desempenhando sempre sua função de 
jornalista com eficiência” finalizou.
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