
 

 

Resumo Executivo 
Defesa Profissional das Sociedades de 

Especialidade e Federadas da AMB  
19 de outubro de 2020 segunda-feira 

 
Seguem as discussões e decisões 

 
a) Abertura e palavra do Dr. Jasmin, Diretor de Defesa Profissional da AMB que 
comunicou sobre a CBHPM Edição 2020 e o Comunicado CBHPM com as novas 
valorações de Porte e Custo Operacional. Dr. Jasmin esclareceu que a rigor a 
hierarquização original da CBHPM foi feita, a partir da consulta médica considerada 
um ato médico completo. Assim também era a lógica das antigas tabelas AMB em 
Coeficiente de Honorários - CH.  Todos os procedimentos que valoram abaixo da 
consulta médica, a princípio são complementares e podem ser cobrados junto a 
outros procedimentos. Com a correção da curva desde o Porte 1A, a valoração do 
procedimento mais complexo 14C é cerca de 10,2 vezes a consulta médica o que 
distorceria a hierarquização. Assim a correção na faixa 5, ideal, fica em 22,6 vezes. 
Lembrando que a Tabela AMB 1990 era de 70x (3500 CH e consulta a 50CH) e na 
Tabela 1992 de 35x (3500 CH e consulta a 100CH). A CBHPM foi lançada com 
50x, desvalorizando relativamente a consulta médica: 
 

 
Obs.: No Comunicado 2018_2019 iniciou-se o processo de correção da curva. 

 

b) Quanto à proposta da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica CIPE 
enviada a todos para conhecimento e manifestação, foi informado que não houve 
nenhuma objeção por parte das Sociedades de Especialidades ou Federadas, com 
especial apoio ratificando a proposta por algumas Sociedades como da 
Anestesiologia, Cirurgia Cardíaca entre outras. Assim serão incluídos na CBHPM 
já na edição 2020 os itens 4.7 e 4.8 e alteração de texto no item 4.6 nas Instruções 
Gerais da CBHPM, abaixo destacados: 
4.6 - Nas cirurgias em crianças com peso inferior a 2.500g ou nascidos 
anteriormente a 37 semanas gestacionais completas, fica previsto acréscimo de 
100% sobre o porte do procedimento realizado.  
4.7 - Nas cirurgias em neonatos (por definição, indivíduos de 0 a 28 dias de vida) 
e lactentes (por definição, indivíduos de 29 dias de vida a 24 meses de idade) fica 
previsto acréscimo de 50% sobre o porte do procedimento eletivo realizado. 

Porte 3a Edição 2003 2017_2018 2018_2019 2019_2020 2020_2021

2B 42,00                   93,15             104,64    167,43           224,90           

14C 2.100,00             4.572,08       4.753,67 4.892,38       5.082,69       

14C/2B 50 49,08             45,43      29,22             22,60             



 

 

4.8 - Nas cirurgias em pré-escolares até público pediátrico (por definição, dos 24 
meses completos até doze anos de idade incompletos) fica previsto acréscimo de 
30% sobre o porte do procedimento eletivo realizado. 
 
c) Apresentação das atividades do Grupo de Remuneração Médica e da 
proposta de Selo de Transparência pelo Daniel Shiraishi, documento anexo. 
Sobre esta apresentação, Dr. Zilli coloca que se trata de boas práticas econômicas 
e que necessitamos discutir uma estratégia para os que não pagam, isto é, com 
más práticas, questionando papel da ANS e também do CADE.  
Dr. Roberto Saad coloca que infelizmente o médico não sabe sobre a cobrança de 
seus honorários. Dr. Jasmin ratifica apontando que o médico não sabe codificar, 
não sabe se foi pago ou não, e sugere realizar cursos e treinamentos nas 
Sociedades de Especialidades para que os médicos conheçam o que e como 
cobrar os seus procedimentos. 
Dr. Fortini coloca que a Diretoria da AMB tem dado apoio às iniciativas 
apresentadas pelo Grupo de Remuneração Médica, inclusive das propostas de 
educação médica referente aos honorários médicos.  
 
d) Sobre as ações junto à ANS CATEC – contratualização, Dr. Jasmin informou 
que solicitou reunião com o novo Diretor da DIDES, porém ainda não teve retorno. 
A Portaria 08 que institui a CATEC, anexa, deve ser revista para contemplar a 
participação de todas as Sociedades de Especialidades como é reinvindicação 
desde o início de suas reuniões. 
 
e) A questão da contratualização tem envolvido processo com o CADE. Dr. 
Canalini da Urologia propõe que todas as Sociedades conheçam o que acontece 
na avaliação e autuação do CADE com as entidades médicas. Dr. Zilli aponta a 
importância de as entidades médicas se unirem para esclarecer o CADE, pois 
existem muitos equívocos de entendimento. 
 
f) Apresentação e considerações sobre a valorização da Consulta Médica - Dr. 
Eduardo Meirelles - Sociedade Brasileira de Reumatologia, documento anexo. 
 
g) Sobre a ANS Rol, a Consulta Pública 81 está aberta. Foi orientado para que 
as Sociedades avaliem as suas submissões ou as propostas relacionadas às 
Especialidades com o cuidado para verificar se o procedimento ou tecnologia teve 
recomendação positiva na análise técnica da ANS. Este ano o modelo da Consulta 
Pública difere dos demais anos e é possível concordar ou não com quaisquer das 
submissões seja com recomendação positiva ou não.  
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-
publicas/consulta-publica-n-81-atualizacao-do-rol-de-procedimentos-e-eventos-
em-saude-ciclo-2019-2020 
 

http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consulta-publica-n-81-atualizacao-do-rol-de-procedimentos-e-eventos-em-saude-ciclo-2019-2020
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consulta-publica-n-81-atualizacao-do-rol-de-procedimentos-e-eventos-em-saude-ciclo-2019-2020
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consulta-publica-n-81-atualizacao-do-rol-de-procedimentos-e-eventos-em-saude-ciclo-2019-2020


 

 

h) Sobre o assunto Telemedicina novamente o Dr. Jasmin alertou que a 
legislação atual é válida enquanto durar a situação de pandemia do coronavírus, 
portanto assim que for decretado o fim da pandemia, a proposta dos médicos por 
meio do Conselho Federal de Medicina deverá estar preparada.  Lei Nº 13.989, de 
15 de abril de 2020 - Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada 
pelo coronavírus (SARS-CoV-2). 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.989-de-15-de-abril-de-2020-
252726328 
 
VETOS:  
 
Parágrafo único do Art. 2º 
Durante o período a que se refere o caput, serão válidas as receitas médicas 
apresentadas em suporte digital, desde que possuam assinatura eletrônica ou 
digitalizada do profissional que realizou a prescrição, sendo dispensada sua 
apresentação em meio físico. 
 
Art. 6º 
Competirá ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação da telemedicina 
após o período consignado no art. 2º desta Lei. 
 
i) Sobre novas Tecnologias e Rol, Dr. Jasmin colocou que conversou com o 
Diretor Scarabel da ANS que informou que o processo do Rol doravante será mais 
célere e contínuo. Dr. Zilli alerta que a forma como fizeram a Consulta Pública do 
Rol deste ciclo foi uma pseudo facilitação e que as avaliações das submissões ao 
Rol são CONITEC e ANS dependentes por vezes tendo viés no processo. 
Dr. Zilli aponta que o Brasil necessita de uma Câmara Técnica de Avaliação de 
Tecnologia em Saúde independente como acontece em muitos países, envolvendo 
todos os players.  
 
j) Próxima reunião a ser marcada para novembro. 
 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.989-de-15-de-abril-de-2020-252726328
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.989-de-15-de-abril-de-2020-252726328

