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Aos doze e  treze do mês de março de dois mil e oito, no Plenário do Conselho Nacional de 

Saúde Omilton Visconde, Ministério da Saúde, Bloco G, Edifício Anexo, 1º andar, ala “B”, 

Brasília, Distrito Federal, realizou-se a Centésima Octogésima Terceira Reunião Ordinária do 

CNS. Conselheiro Francisco Batista Júnior, Presidente do CNS, procedeu à abertura dos 

trabalhos, cumprimentando todos os presentes: conselheiros, convidados, observadores e 

equipe da SE/CNS. Também consultou o Plenário sobre a possibilidade de transmissão da 

reunião em tempo real e não foi manifestada discordância. Resolvido esse ponto, passou ao 

segundo item da pauta 

 

ITEM 5 – RECONHECIMENTO DE TÍTULOS DE MEDICINA EXPEDIDOS EM CUBA –  

Conselheira Ruth Ribeiro Bittencout, da Mesa Diretora do CNS, assumiu a coordenação dos 

trabalhos e convidou para compor a mesa: Sr. Francisco Campos, Secretário de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde/MS; Sr. Ricardo Haesbaert, da Associação Cultural José 

Martí; Sr. Edson de Oliveira Andrade, Presidente do Conselho Federal de Medicina. O 

representante da Associação Cultural José Martí, Ricardo Haesbaert, foi o primeiro a fazer 

uso da palavra. Iniciou a sua explanação cumprimentando todos os presentes em nome da 

Associação, criada há vinte anos para defender os feitos da revolução cubana. Esclareceu que, 

na sua apresentação, trataria da revalidação dos diplomas de brasileiros formados na Escola 

Latino Americana de Ciências Médicas (ELAM). Contextualizando, disse que a ELAM foi criada 

em 1999, após a passagem do furacão “Mich”, para oferecer cobertura de assistência à saúde 

para populações que estavam fora do sistema de saúde de vários países da América, inclusive 

dos Estados Unidos. Explicou que, no momento, cerca de seiscentos estudantes brasileiros 

cursavam Medicina na ELAM e os cursos tinham a duração de seis anos e meio. Ressaltou 

que, segundo o Presidente da Confederação Latino Americana de Medicina, os médicos 

formados em Cuba que retornavam a seus países tinham a tarefa de implantar e disseminar o 

sistema socialista nas famílias. Destacou que as universidades brasileiras negavam-se a fazer 

o estudo da equivalência curricular, portanto, os estudantes entravam com liminares para 

conseguir o registro provisório. Disse que os formandos que prestavam provas de associações 

médicas e eram aprovados, por vezes, eram impedidos de complementar os seus estudos por 

meio de residência. Salientou que o reconhecimento da formação passava pelo debate da 

construção do Sistema Único de Saúde, considerando que a ELAM se tratava de escola 

humanista que trabalhava com os conceitos da universalidade, igualdade e qualidade no 

atendimento. Nesse sentido, manifestou posição contrária à iniciativa dos conselhos de não 

reconhecer a formação dos profissionais. Por outro lado, informou que, em janeiro de 2006, o 

Presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional, no formato de Mensagem (nº 22/2007), o 

ajuste complementar ao acordo de cooperação cultural e educacional entre Brasil e Cuba. 

Ressaltou que foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde 

tramitou primeiro e a próxima etapa seria a aprovação nas comissões de Seguridade Social e 

Família e na de Constituição e Justiça. Avaliou que o acordo seria aprovado pelo Congresso 

Nacional, contudo, pontuou que havia questionamentos sobre a previsão de prova nacional 



para revalidação dos diplomas apenas dos estudantes formados em Cuba. Também 

apresentou alguns dados para subsidiar o debate. Disse que cerca de mil municípios brasileiros 

não possuíam médicos que residiam na cidade, causando instabilidade na relação de 

atendimento. Destacou que os profissionais formados em Cuba enfrentavam qualquer situação 

e desafio que era colocado, porque eram formados segundo o espírito humanista de atender as 

populações mais necessitadas, em que pese o SUS não ter sido criado para atender somente 

essa parcela. Além disso, salientou que a formação se dava em um país com uma das maiores 

expectativas de vida do mundo (Cuba é o quinto país do mundo em longevidade) e com baixo 

índice de mortalidade infantil (5,3/mil nascidos). Explicou que o processo de revolução 

impulsionou o investimento na educação em Cuba e o país possuía 70 mil médicos durante 

esse período da revolução que durou cinqüenta anos. Por fim, comunicou que naquele dia mais 

cem brasileiros estavam indo a Cuba para cursar Medicina, sendo três deles selecionados pela 

Associação Cultural José Martí, conforme critérios definidos. Na seqüência, usou da palavra o 

Presidente do Conselho Federal de Medicina, Edson de Oliveira Andrade, para apresentar a 

visão dessa entidade, da Associação Médica e da Federação Nacional dos Médicos sobre a 

revalidação de títulos de Medicina expedidos em outros países. Para contextualizar, 

apresentou um panorama da situação de estudantes brasileiros no exterior, sendo: oito mil 

estudantes na Bolívia; dois mil no Peru; quase dois mil na Argentina; e seiscentos em Cuba. No 

mais, destacou que o Brasil formava, em média, 14 mil médicos por ano e 330 mil médicos 

estavam em atividade no País. Diante desse cenário, salientou que o CFM, há sete anos, 

reiteradamente, solicitava a definição de condições para receber os estudantes formados em 

outros países. Destacou que, concomitante a esse processo de migração para formação em 

outros países, o Brasil possuía o maior índice de abertura de escolas médicas do mundo. 

Explicou que o processo de revalidação de diplomas no Brasil era feito com base em duas 

Resoluções do Conselho Nacional de Educação que, na sua avaliação, eram extremamente 

confusas. Em face dessa situação, disse que as entidades médicas há sete anos propuseram a 

criação um local para coordenar, em nível nacional, o processo de revalidação de diplomas 

com base nas Diretrizes do Ensino Brasileiro. Ressaltou que era preciso verificar se os 

conteúdos eram superpostos e verificar se o conteúdo programático foi aproveitado. Disse que 

a partir da compatibilidade docente, deveriam esses profissionais ser avaliados do ponto de 

vista do conhecimento adquirido na formalidade teórica e prática. Enfatizou que os estudantes, 

independente do local de formação, teriam que serem avaliados de forma isonômica. Informou 

que estavam sendo realizadas reuniões com os roteiros para buscar consenso sobre a 

possibilidade de complementação, por parte das universidades, para compatibilizar os 

currículos. Destacou ainda que os Conselhos de Medicina não possuíam ingerência no 

processo de revalidação, cabendo a eles o registro de diplomas emitidos pelas universidades. 

Clarificou que não procedia a informação de que os Conselhos de Medicina dificultavam o 

processo de residência dos formandos. Para ilustrar, informou que estavam no Brasil 42 

médicos de Cabo Verde fazendo residência médica, trazidos pelo Conselho Federal de 

Medicina, em uma ação conjunta com o Ministério das Relações Exteriores. Também comentou 

a falta de médicos no Brasil, mesmo com o contingente de 330 mil médicos no país. Explicou 

que, para resolver o problema da falta médicos em municípios com sérios problemas na área 

da saúde, foi lançado, em 1999, o Programa de Interiorização do Trabalho, que ofereceu 

trezentas vagas para médicos e 150 para enfermeiros. Ressaltou que se candidataram quase 



doze mil médicos e onze mil enfermeiros. Disse que dez prefeitos não aceitaram a oferta do 

Ministério da Saúde, porque possuíam médicos peruanos e bolivianos, que estavam realizando 

o atendimento, de forma irregular. Salientou que a falta de médicos em locais focalizados 

decorria da falta de uma política de pessoal que tratasse as especificidades. Para finalizar 

destacou que era preciso tratar a todos com isonomia. Na seqüência, fez uso da palavra o 

Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Francisco Campos, que também 

fez uma abordagem sobre a revalidação de diplomas de médicos brasileiros formados em 

Cuba e outros países. Iniciou a sua fala cumprimentando os integrantes da mesa, em especial 

o Presidente do CFM pela contribuição no debate do tema, e os demais presentes. Disse que a 

principal preocupação do Ministério da Saúde era garantir que médicos pudessem trabalhar de 

forma digna, atendendo a população. Na primeira parte, apresentou um panorama do mercado 

de trabalho médico. Disse que, atualmente, havia globalização no mundo do mercado de 

trabalho em saúde. Destacou o quadro de vários países com déficit crítico de prestadores de 

serviços de saúde (médicos, pessoal de enfermagem e parteiras), citando em especial a África 

Subsaariana, e frisou que a situação poderia ser pior se não fosse os médicos formados em 

Cuba que atuavam nesse local. Detalhou que os países com maior renda absorviam os 

profissionais formados em outros países. Na América Latina, disse que Cuba oferecia 59,1 

médicos para cada dez mil/hab. e o Haiti 2,5 para cada dez mil/hab. Explicou que o Brasil 

possuía 483 médicos inscritos, sendo 329 mil ativos, com média de 17.54 médicos por 10 

mil/hab., contudo, observava-se grave problema de distribuição desses profissionais. Salientou 

que, dos cursos da saúde, a Medicina foi o que menos apresentaram crescimento no período 

de 1991 a 2004. Citou dados de médicos e pessoal de enfermagem formados no exterior para 

afirmar que o Brasil não deveria ter uma posição xenofóbica em relação ao trabalho dos 

profissionais formados em outros países. Também comentou a relação concluinte e novos 

empregos, explicando que, em 2005, com a formação de cerca 10 mil médicos, foram abertos 

14 mil empregos, portanto, não havia uma sobre oferta de produção de médicos em relação 

aos empregos. Mostrando esse panorama, falou do acordo de cooperação cultural e 

educacional entre os governos do Brasil e Cuba, assinado em 28/04/1988 e promulgado 

através do Decreto nº 98.784, de janeiro de 1990. Destacou que o acordo estabelecia que as 

partes contratantes examinarão as condições pelas quais os diplomas, certificados e títulos 

universitários possam ser reconhecidos pelos estabelecimentos de educação e outras 

instituições. Disse que esse acordo poderia dar outro patamar político para a questão, contudo, 

mostrava-se inócuo a respeito da situação do país. Nos seus artigos 3º e 4º, o acordo 

determina que todos os diplomas terão que ser reconhecidos pelas universidades públicas 

brasileiras. Detalhou que o acordo não considerou o princípio da autonomia universitária e, no 

momento, estava se buscando alterar, mediante troca de notas oficiais entre Brasil e Cuba, a 

redação do caput do artigo II do Ajuste Complementar. Disse que a alteração se refere à última 

oração, na qual reza que o exame nacional será realizado “sempre que a Comissão Nacional 

comprove a inexistência de compatibilidade curricular”, uma vez que suscitou questionamentos 

quanto à adequação ao princípio da autonomia universitária. Informou que, atualmente, eram 

graduados 227 médicos brasileiros em Cuba, dos quais 21 (9,26%) tinham os diplomas 

revalidados. Prosseguindo, falou do fluxograma do reconhecimento profissional e propostas 

alternativas. Lembrou que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é livre o exercício 

de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 



estabelecer (CF, art. 5º, XIII), mas o exercício das profissões regulamentadas, por sua vez, 

exige compulsoriedade de inscrição nos respectivos conselhos fiscalizadores, para que seja 

considerado legítimo. Acrescentou que, em geral, as carreiras regulamentadas eram aquelas 

que colocavam risco à vida e ao patrimônio. No caso da Medicina, a Lei nº 3.268/57 dispõe 

sobre a competência dos Conselhos Regionais de Medicina de manter registro dos médicos, 

legalmente habilitados, com exercício na respectiva região e de expedir carteira profissional 

(art. 15, b, f). Avaliou que essa lei dificilmente seria modificada, portanto, a única forma de 

exercício legal da Medicina seria mediante o registro no Conselho de Medicina, que poderia ser 

permanente ou provisório. Para o registro permanente, seria necessária a conclusão de curso 

de Medicina em escola reconhecida pelo MEC. No caso do reconhecimento de título obtido no 

exterior por escola pública brasileira, era preciso exame ou complementação de estudos, por 

escola pública. Ressaltou que o problema maior estava no fato de a escola pública não ter 

nenhum estímulo para oferecer a complementação, porque não era paga por isso. Desse 

modo, os estudantes precisavam recorrer a instituições privadas para complementação, o que 

lhe custava mais tempo e mais dinheiro. Acrescentou que o registro provisório ocorria mediante 

sentença judicial ou sob supervisão. Prosseguindo, apresentou as seguintes propostas a médio 

prazo: alterar a Resolução do CNE visando estabelecer critérios nacionais, uniformizando os 

procedimentos das Universidades Públicas brasileiras em relação a todos os concluintes de 

graduação médica no exterior que desejarem praticar medicina no Brasil; compor Comissão 

Interinstitucional (Universidades Públicas Brasileiras, CFM, ABEM, AMB, ANDIFES, ABRUEM 

e outros) para pactuarem este processo; e criar instância que coordene e padronize com 

agilidade o reconhecimento de títulos obtidos no exterior e a conseqüente autorização do 

exercício profissional. Em relação aos graduados e graduandos da ELAM, expôs a proposta a 

curto prazo de incentivar que Universidades Públicas brasileiras firmem convênios de 

cooperação e reconhecimento dos estudos feitos na ELAM de forma a simplificar e dar maior 

agilidade no processo de revalidação dos seus diplomas. Finalizando, disse que a proposta era 

incentivar a complementação de estudos, pelas instituições públicas, de forma que elas sejam 

encorajadas a oferecer as complementações necessárias, julgadas pelos colegiados e 

instâncias das escolas. Concluída a apresentação, foi aberta a palavra aos inscritos para o 

primeiro bloco de intervenções. Conselheira Fabíola de Aguiar Nunes perguntou ao 

Presidente do CFM sobre os problemas encontrados em relação aos brasileiros formados no 

exterior em exercício no Brasil e a situação dos formados em Cuba em relação aos outros 

países. Conselheiro Alceu José Pimentel disse que, a partir de reuniões regionais e nacional 

de escolas médicas, chegou-se a um conjunto de diretrizes para revalidação dos títulos. 

Destacou que o processo de revalidação era dificultado pelas universidades, portanto, foi 

proposta a realização de prova única, a fim de que os brasileiros formados em outros países 

possam comprovar que possuem conhecimento mínimo para atender a sociedade brasileira. 

Informou ainda que uma eventual revalidação automática de diplomas resultaria em várias 

ações judiciais para garantir a isonomia entre brasileiros que estudam no Brasil e em outros 

países. Disse que o Conselho defenderia essa isonomia por ser democrática. Clarificou que 

não havia garantia da permanência dos médicos formados no exterior em pequenos 

municípios, porque seria feita a defesa de qualificação dos mesmos. Também destacou que os 

profissionais formados em Cuba não possuíam formação voltada à especificidade do Programa 

Saúde da Família do Brasil. Conselheiro Geraldo Adão Santos saudou os integrantes da 



mesa pela apresentação e defendeu tratamento igual aos profissionais brasileiros formados no 

Brasil e no exterior. Na condição de usuário, enfatizou que os profissionais, independente do 

local de formação, precisavam ser competentes e comprometidos com a saúde pública. 

Conselheiro Volmir Raimondi perguntou como ficava a situação de médico formado no Peru 

que viesse a atuar no Brasil. Conselheiro Raimundo Sotero informou que, em Cuba, além da 

ELAM, existia a ilha dos estudantes, que oferecia formação distinta a da ELAM. Destacou que 

o debate deveria considerar todos os profissionais de saúde e não apenas os formados no 

exterior. Concluído esse bloco, foi aberta a palavra aos convidados para respostas. O 

Presidente do Conselho Federal de Medicina, Edson de Oliveira Andrade, disse que no Brasil 

havia menos de cem médicos formados em Cuba e não se tinha a informação se algum deles 

havia cometido algum delito ético, porque a intenção não era marcar esses profissionais. 

Destacou que 80% dos médicos no estado do Amazonas, quando tiveram os diplomas 

revalidados, mudaram de municípios e de estado. Ressaltou que 70% dos médicos com 

diploma estrangeiro estavam na grande São Paulo, 20% nas grandes cidades do interior e 10% 

em cidades menores. Explicou ainda que qualquer profissional estrangeiro, para fazer o 

registro em conselhos profissionais, precisava de visto de permanência. A única exceção era 

de profissionais contratados por prefeitura, para assessoria, mas esses não poderiam exercer a 

profissão. Disse ser necessário regras claras que se impusesse às universidades, a partir da 

discussão com elas. Informou ainda a distribuição de proposta de resolução, construída em 

parceria com a Associação Brasileira de Ensino Médico, ao Conselho Nacional de Educação, 

que estabelece normas para revalidação de diploma de médico expedido por estabelecimentos 

estrangeiros de ensino superior. O representante da Associação Cultural José Martí, Ricardo 

Haesbaert, avaliou que os Ministérios da Educação e da Saúde deveriam destinar recurso para 

incentivar que universidades públicas brasileiras firmem convênios de cooperação e 

reconhecimento dos estudos feitos na ELAM, a fim de prestar assistência em áreas 

descobertas. Informou que apenas 10% dos 227 brasileiros formados em Cuba conseguiram 

revalidação de diploma, mediante liminar. Ressaltou que mais de 85% do currículo dos 

estudantes formados em Cuba era equivalente ao das universidades brasileiras, portanto, 

questionou à proposta de prova nacional para os estudantes formados no exterior. Disse ainda 

ser necessário abrir processo para que os médicos formados em Cuba pudessem ter 

complementação através de residência médica. Informou que foi criada nova universidade para 

atender a demanda dos estudantes por conta da ALBA, mas desconhecia a existência de dois 

tipos de ensino em Cuba. Conselheiro Raimundo Sotero lembrou que havia dois tipos de 

ensino em Cuba, um deles o da Ilha de Estudante voltado a comunidades pobres da África e do 

Brasil. O Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/MS, Francisco Campos, 

enfatizou que não era possível exercer legalmente Medicina no Brasil sem o registro no 

Conselho Federal de Medicina. Além disso, o Conselho não poderia registrar um estudante 

sem diploma. Disse que uma saída seria que um conjunto de universidades públicas brasileiras 

fizesse o reconhecimento dos estudos feitos no exterior, considerando a qualidade, de forma a 

simplificar e dar maior agilidade no processo de revalidação dos diplomas por esta expedidos. 

Na seqüência, foi aberta a palavra aos inscritos para o segundo bloco de intervenções. 

Conselheira Fabíola de Aguiar Nunes, primeiro, solicitou maiores informações ao Conselho 

Federal de Medicina sobre os estudantes formados no exterior que exerciam a profissão no 

Brasil. Destacou que se buscava um serviço de saúde que tivesse impacto positivo nos 



indicadores de saúde, logo, o treinamento em serviço era estratégico para garantir a qualidade. 

Na sua avaliação, os estudantes deveriam ser observados com cuidado avaliando-se os 

resultados dos serviços de saúde. Também relatou que os médicos cubanos e formados em 

Cuba atuavam com competência, trabalhando com afinco, garantindo-se ótimos resultados. 

Conselheiro Luís Carlos Bolzan testemunhou que no seu município havia dois médicos 

formados em Cuba e esses, por opção, não possuíam consultório particular, exercendo 

trabalho exclusivo para o SUS e, além disso, atuavam muito bem em equipe. Disse ser difícil 

encontrar médicos formados por instituições brasileiras com essas características. Ressaltou 

que os dois médicos enfrentavam grandes dificuldades para realizar a prova de revalidação de 

diploma e, nesse sentido, perguntou quantas e quais universidades públicas realizam essa 

prova. Falou que a falta de médicos em municípios não era por culpa dos prefeitos, pois havia 

ofertas de serviços, com bons salários. Colocou ainda para reflexão que muitas escolas 

brasileiras não formavam profissionais para o SUS.  Conselheira Maria Helena Machado 

apelou para que o debate não fosse centrado na qualidade de formação dos médicos formados 

em Cuba e que não se trabalhasse com a idéia de discriminação dos brasileiros formados no 

exterior. Informou ainda que a CIRH iniciou o debate sobre a revalidação de diplomas de 

médicos brasileiros formados em Cuba e outros países. Conselheiro Francisco Batista 

Júnior, Presidente do CNS, avaliou que o problema da formação, distribuição e fixação de 

profissionais é mais complexa do que se imagina, pois não havia a presença de equipe 

multiprofissional no interior do país. Afirmou que, para solucionar essa questão, era preciso 

definir a responsabilidade das três esferas de governo na formação e distribuição de 

profissionais no país. A respeito dos médicos formados fora do país, poderiam ser adotados 

dois caminhos, um acordo bilateral entre os dois países e ampliação e democratização do 

sistema de revalidação de diplomas. Conselheira Maria Thereza Antunes manifestou 

satisfação pelo debate e perguntou ao Secretário o prazo para implementar a proposta visando 

os graduados e graduandos da ELAM. Conselheiro Marcelo Gerardin destacou que o MEC, 

responsável pela formação dos profissionais de saúde, deveria estabelecer regra para 

revalidação de diplomas de médicos brasileiros formados em Cuba e em outros países. 

Conselheiro Rildo Mendes informou que os indígenas inscreveram-se para cursar Medicina 

em Cuba, por entender que teriam mais oportunidade para formação do que no Brasil. 

Conselheiro Valdenir França acrescentou que os indígenas que cursavam Medicina em Cuba 

seriam de extrema importância para oferecer a assistência a essa população. Concluídas as 

intervenções, foi aberta a palavra aos convidados para considerações finais. O Presidente do 

CFM, Edson de Oliveira Andrade, manifestou satisfação com o debate e destacou que o CNS 

era um dos espaços para discussão do tema e que se deveria incentivar o debate em outros 

fóruns. Disse que o CFM concordava com a posição do Ministério da Saúde de acabar com os 

entraves no processo de revalidação de diplomas de médicos brasileiros formados em Cuba e 

outros países. Defendeu que, após a fase inicial de compatibilização de currículos, seria 

necessária a aplicação de prova para avaliar os conhecimentos dos formados. Ressaltou que 

era preciso discutir a formação de pessoal a fim de impactar nos indicadores de saúde. O 

representante da Associação Cultural José Martí, Ricardo Haesbaert, primeiro, agradeceu 

novamente o convite para participar do debate. Informou que os estudantes brasileiros 

formados em Cuba que se submeteram à prova da Associação Médica do Rio Grande do Sul 

para residência médica foram aprovados, mas não conseguiram a autorização do Conselho de 



Medicina e, por essa razão, entraram com liminar. Avaliou que a resolução proposta deveria 

tratar da prova para aferir conhecimento no sentido de realizar complementação curricular. 

Ressaltou que o acesso aos serviços de saúde era essencial para alcançar indicadores de 

saúde igual ou melhores aos de Cuba. Informou ainda que o Rio Grande do Sul reduziu o 

índice de mortalidade infantil com a estratégia de investimento na formação de profissionais 

com a experiência cubana. Salientou que a sociedade deveria optar por um sistema de saúde 

que priorizasse a vida e não que buscasse o lucro. O Secretário de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde, Francisco Campos, reiterou que o reconhecimento de diplomas 

expedidos no exterior teria que ser obrigatoriamente reconhecidos por instituição pública 

brasileira. Disse que a Universidade Federal do Mato Grosso foi a instituição que mais aceitou 

inscrições (780) para revalidação de diploma. Para 99% dos casos, recomendou-se algum tipo 

de prova ou complementação ao preço inicial, desconsiderando as traduções, de R$ 2.000,00. 

Ressaltou que esse era um processo caro e moroso. Desse modo, destacou que o Ministério 

da Saúde estava fazendo movimento no sentido de ampliar o estímulo às escolas públicas para 

facilitar e agilizar o processo. Avaliou que poderia se avançar no que refere à realização de 

exame compartilhado pelas escolas, mas, ao final, o título deveria ser averbado por um reitor. 

Disse que essa ação de incentivo, caso aceita, seria iniciada imediatamente, realizando visitas 

e discussão com a ELAM. Conselheira Ruth Ribeiro Bittencout agradeceu os convidados e 

passou ao encaminhamento. A partir das intervenções, destacou como consenso a 

preocupação com o processo democrático de acesso e tratamento isonômico a todos os 

cidadãos brasileiros dessa forma qualquer debate nesse sentido, deveria envolver todos 

os profissionais. Também ressaltou o compromisso da CIRH/CNS em avançar a 

discussão desse ponto. Além disso, foi registrada a distribuição, para conhecimento, da 

minuta de resolução, proposta pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de 

Ensino Médico. Resolvido esse ponto, foi iniciada a discussão do item 6 da pauta. 


