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Inclusão das Escolas Brasileiras na maior rede de acreditação médica do Mundo. 
A Portaria n° 328 do Governo Federal suspende a abertura de novas escolas médicas e estabelece 
um coletivo de instituições, do qual faz parte o CFM, para definir os critérios de qualidade do 
ensino da Medicina no Brasil. Nossa proposta é criar um convênio entre o MEC e o Sistema de 
Acreditação de Escolas Médicas (SAEME) do CFM e da ABEM. Em 2019, o SAEME alcançou 
reconhecimento pleno ao ser integrado à World Federation For Medical Education. O salto que 
propomos é elevar o SAEME à condição de referência oficial do MEC para a avaliação e aprovação 
dos cursos de medicina de todo o País. As escolas existentes que não alcançarem a qualidade 
exigida pelo SAEME/WFME terão a chance de se requalificar ou deverão ser fechadas. Já as 
escolas aprovadas receberão destaque internacional, passando a integrar a mais importante rede de 
acreditação do ensino médico do mundo. 
Carreira Médica de Estado na Atenção Básica. 
Hoje, tramita e está pronta para ser votada no Congresso a PEC que cria a Carreira Médica de 
Estado. Não podemos permitir que mais de 10 anos de esforço dos médicos brasileiros sejam 
derrubados pela insuficiência de orçamento do Governo Federal. A estratégia que apresentamos 
para viabilizar os investimentos públicos e destravar os impasses políticos é começar pela Atenção 
Básica.  
App da Defesa Médica 
O médico atualmente é vítima de ataques psicológicos e até físicos pelas más condições de 
atendimento, carga horária excessiva e histórica falta de recursos no SUS. A proposta que trazemos 
é desenvolver e disponibilizar, com exclusividade para os médicos, um serviço de aplicativo para 
celular com tecnologia capaz de registrar por foto, texto, vídeo e voz a falta de estrutura e condições 
do trabalho. A denúncia enviada pelo App será anônima e agilizará a fiscalização do CRM. Cada 
ocorrência confirmada será entregue aos órgãos de controle competentes e encaminhada para os 
veículos de comunicação com o objetivo de promover fomento crítico e consciência social, sem 
prejuízo aos princípios do Código de Ética Médica (CEM). SAIBA MAIS: siga a gente nas redes 
sociais e acesse nosso site: www.cfmeticaeresponsabilidade.com.br 
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