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EDITORIAL

Respeito à categoria médica

V

ivemos um momento de
grande risco para a categoria
médica e, por tabela, à saúde
no Brasil. A precarização da relação
trabalhista vai levar a que em pouco
tempo não se tenha mais médicos com
vínculo trabalhista seja no serviço
público como estatutário ou no setor
privado. A maioria absoluta de nossa
categoria não trabalha com carteira
assinada privando-se de pelo menos
14 direitos básicos garantidos a duras
penas aos trabalhadores desse País:
como FGTS, décimo terceiro e férias
remuneradas e outros. Antigamente, nossas demandas nas lutas eram
por melhores condições de trabalho
com instalações adequadas, equipamentos, materiais e medicamentos e
uma remuneração digna com plano
de carreira baseado na meritocracia.
Hoje, soma-se a isso a face cruel da
violência com médicos e outros profissionais de saúde sendo agredidos,
assaltados em seu local de trabalho ou
em suas imediações. A insuficiência

de verbas no SUS é flagrante aliada a
incompetência de gestão e à corrupção que campeia a saúde. A terceirização dos serviços é a tônica. Médicos no Pará não têm sequer o direito
a adoecer ou envelhecer, porque se
adoecermos ficamos sem remuneração e aposentadoria. O descanso médico nos locais de trabalho, espaços
mínimos para pequenos períodos de
descanso entre um e outro atendimento, não têm a menor condição para
repouso. Em Ananindeua, os médicos
não podiam nem sair para o almoço
sem serem pressionados nos seus locais de trabalho.Enfim, urge um esforço conjunto dos trabalhadores de
saúde, gestores, órgãos de defesa da
sociedade e a sociedade civil organizada de lutar para não deixar acabar
o SUS e que voltemos a ter qualidade
no atendimento com equidade e um
trabalho adequado com remuneração
digna para sua garantia.
DIRETORIA COLEGIADA
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Justiça anula
Congresso da Fenam
Autoritarismo, falta de ética e truculência levaram vários sindicatos do Brasil a pedir a
anulação do Congresso da entidade. Sindmepa comemorou a decisão judicial

E

m decisão inédita, divulgada no
mês de julho, a Justiça do Distrito
Federal declarou nulo o Congresso
Extraordinário “Charles Damian”, realizado pela Federação Nacional dos Médicos
(Fenam), no Rio de Janeiro, em novembro de 2013. A decisão foi provocada por
ação movida pelo Sindicato dos Médicos
de São Paulo (Simesp) com o apoio de vários outros sindicatos médicos de todo o

Brasil, inclusive o Sindmepa.
Atitudes autoritárias e antidemocráticas, como a ampliação do mandato
do presidente, foram a gota d’água para
o pedido de anulação do Congresso, que
deixou a Fenam oficialmente sem direção. A ação movida pelo Simesp contou
com o apoio dos sindicatos do Acre, Alagoas, Anápolis (GO), Campinas (SP),
Tocantins e Pará.
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Por um melhor
atendimento
aos fissurados
no Estado

O

Sindmepa provocou o Ministério Público Estadual a discutir a criação de
uma política voltada a pacientes fissurados no Estado do Pará. Em dezembro,
uma reunião no MP deu início a uma série de debates sobre o assunto, abordando
especialmente os problemas que envolvem
o atendimento de pacientes fissurados no
Estado.
Atualmente concentrado no Hospital
Ophir Loyola, o atendimento a pacientes
portadores de fissuras lábio-palatal, nome
técnico dado aos pacientes fissurados, carece de infraestrutura e mão de obra. A
descentralização para hospitais regionais e
a transferência do serviço para o hospital
universitário Bettina Ferro de Souza seriam
algumas das alternativas defendidas pelo
sindicato. A criação de uma comissão estadual e a normatização do serviço estadual
de prevenção e tratamento de fissura lábio-palatal também foram propostas levantadas pelo Sindicato.
A reunião no MP foi conduzida pela
promotora Mônica Rei Moreira Freire, do
Centro de Apoio Operacional Cidadania
(CAO/Cidadania) e contou com a participação de outros promotores e representantes do MP, da Sespa e do HOL.
Desde o primeiro semestre deste ano
que o Sindicato deu início a uma mobilização de entidades no sentido de melhorar
o serviço a fissurados. Já foram realizadas
audiências com o secretário de saúde e a direção do hospital Bettina Ferro.
Além da cirurgia plástica, os pacientes
desse tipo de anomalia precisam de acompanhamento multi-profissional que inclui
pediatra, fonoaudiólogo para reabilitação
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da voz e odontopediatra, para reabilitação
oral, no caso das crianças que correspondem a 90% dos atendimentos. Mas além
de espaço físico reduzido, o serviço vem
perdendo profissionais que não têm sido
repostos pelos Estado, como pediatra e ortodontista.
Representante da Sespa na reunião,
Maridalva Pantoja Dias, informou que vários equipamentos já foram comprados pelo
Estado para serem repassados ao hospital
universitário. Mas os entendimentos ainda
vão demorar a ser finalizados para que o
serviço possa ser transferido.

Reunião discutiu
rumos do serviço

Transferência para
o Hospital Bettina
poderia ser saída

Agência Pará

Segurança entra na
pauta de reivindicações

A

onda de violência e assaltos sofridos por médicos e outros profissionais da saúde nos locais de
atendimento e suas imediações e até
mesmo a caminho de atendimentos domiciliares pelo programa Estratégia Saúde da Família (ESF) levaram o Sindmepa
a incluir o item segurança nas pautas de
reivindicações com as autoridades da
saúde.
O reforço às rondas nas imediações
de unidades de saúde do município e a
melhoria da comunicação entre profissionais da saúde que atuam em áreas de
risco com contingentes policiais da PM,
além da mobilização da Guarda Municipal, foram solicitados em reuniões com
os representantes da área de segurança
do Estado e do comando do Policiamento da Capital. São ações que devem
ser implementadas para reduzir a onda
de insegurança que assola a atividade
de médicos, especialmente em bairros
periféricos da Grande Belém. O diretor
do Sindmepa, João Gouveia e o assessor
jurídico, Eduardo Sizo, participaram de
reuniões com o chefe do Comando de

Com o comandante do CPC: segurança
na pauta da categoria

Policiamento da Capital (CPC), coronel
Campos, para discutir o assunto.
A iniciativa do Sindicato foi uma
resposta à série de assaltos sofridos por
médicos e outros profissionais da saúde
no exercício da profissão. Os casos mais
emblemáticos foram de quatro mulheres, médicas e enfermeiras, abordadas
quando se dirigiam à casa de uma paciente no Barreiro I.
“A segurança está se tornando um
problema de saúde pública. Antes, nós
lutávamos por remuneração digna e
melhores condições de trabalho, agora é
remuneração digna, condições de traba-

lho e segurança. As mulheres assaltadas
não querem mais ir trabalhar nas unidades do Barreiro e Tapanã”, relatou o
diretor, João Gouveia.
“A segurança pública é dever do
Estado, mas tem que ter a participação de todos”, disse o coronel, ao pedir
ajuda da categoria e da sociedade em
geral para a ação de policiamento ostensivo. “As pessoas, muitas vezes, não
registram ocorrências. Isso é ruim para
a repressão ao crime”, disse o coronel.
O governo do Estado lançou um
aplicativo para smartphone para agilizar a ação da polícia em caso de assaltos a unidades de saúde e outros locais
públicos. Em reunião realizada na sede
da Secretaria de Segurança Pública,
representantes da área da segurança
do Pará explicaram ao diretor do Sindmepa, Paulo Bronze, como funciona
o aplicativo. “A solução pode facilitar a
ação da polícia em caso de assaltos que
têm sido comuns a unidades de saúde,
consultórios e clínicas médicas”, disse
Paulo Bronze, ao final do encontro.
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UPA de Castanhal exibe condições
precárias de trabalho
Flagrantes de médicos submetidos a risco profissional
e sem as mínimas condições de trabalho

C

omo parte da estratégia
do Sindmepa de conhecer
a realidade do exercício
profissional médico nas novas
Unidades de Pronto Atendimento
(Upas), recentemente inauguradas no Pará, o diretor Waldir
Cardoso visitou, em novembro,
a UPA de Castanhal, constatando condições que ele classificou
como “precárias, constrangedoras, de assédio moral e absolutamente não recomendadas ao
exercício da profissão”.
A realidade vivenciada pelos
médicos da UPA de Castanhal
era absolutamente inadmissível
em pleno século XXI, relatou o
diretor do Sindmepa. Profissionais sem qualquer vínculo trabalhista, sem direito a férias, 13º,
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licença saúde, seguro de vida, e
ainda enfrentando um número
reduzido de colegas na escala
de trabalho. Cerca de 25 profissionais se revezavam no atendimento em escalas de plantão de
12 horas com remuneração de
R$ 700,00, submetidos a risco
profissional e sem as mínimas
condições de trabalho.
A escala que deveria ser de
seis médicos, tanto de dia quanto
de noite, funcionava com três,
gerando sobrecarga constante de
trabalho, particularmente, nos
fins de semana, quando todos
os serviços de urgência públicos
e privados fecham as portas na
cidade de castanhal e adjacências.
“Não há traumatologista nem
pediatras no quadro de médicos.

A UPA não dispõe de retaguarda
cirúrgica ou traumatológica nos
fins de semana. Pacientes adultos
e crianças chegam a ficar mais
de uma semana “internados” na
UPA por falta de retaguarda hospitalar”, relatou o diretor.
No relatório enviado às autoridades, o Sindmepa denunciou
até mesmo a falta de horário para
a alimentação dos médicos. Um
médico que sofreu um acidente
na estrada com fratura na perna,
teve que voltar ao trabalho de
muletas para garantir o recebimento do salário. Cerca de 25
médicos que atendiam na UPA
foram convocados a uma AGE
no Sindmepa para discutir formas
de melhoria das suas condições
de trabalho.

em marabá, unidades
exibiam péssimas
condições de higiene

C

ondições precárias de trabalho
nas unidades de saúde do Município de Marabá preocuparam
o Sindmepa neste semestre. Médicos
denunciaram a completa falta de higiene para o exercício dos profissionais da
saúde locais. Nos consultórios das unidades não havia toalha de papel para
usar após lavar as mãos, os lençóis

E pias sem toalhas de papel: descaso

das macas de atendimento usados
eram de pano (quando deveriam
ser de papel) sem troca frequente,
colocando em risco de contaminação os pacientes que as usam.
As obras do Centro de Especialidades e a UPA continuavam
paradas. A insatisfação dos médicos com as condições de trabalho
era geral. O Diretor do Hospital
Municipal foi exonerado e o substituto, até agosto, não havia aberto
nenhum canal de comunicação
com os médicos. A eleição para
diretor clínico foi contestada por
manipulação na lista de médicos
aptos a votar.
Além disso, os médicos
questionavam a ausência da coordenação do Conselho Regional de
Medicina ou mesmo do Sindicato
dos Médicos. Afinal, o diretor clínico é o representante da categoria
perante a gestão.
O Sindmepa acompanhou,
com preocupação, a evolução da
crise, lamentando que as autoridades municipais não tenham
aceitado a proposta de estabelecer

Lençois de pano nas macas...

uma mesa de negociação visando
melhorar as condições de trabalho e o fluxo de atendimento nas
unidades. Para um município
com mais de 250 mil habitantes,
onde não faltam problemas na
esfera urbana, espera-se um olhar
mais aguçado na área da saúde. O
diretor Waldir Cardoso esteve no
município registrando os problemas enfrentados pela categoria.
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Visitas e reuniões anteciparam
vários problemas do PS da 14

HPSM sem muitos
avanços

A

o longo do segundo
semestre várias visitas
técnicas feitas pelo Sindmepa ao HPSM da 14 constataram os problemas gerados
pela superlotação e falta de
manutenção no hospital. Em
setembro o Sindmepa confirmou que muito pouco tinha
sido feito pela Prefeitura de
Belém para adequar o hospital
às recomendações feitas pelo
Ministério Público Federal no
ano passado. A superlotação e
o desvio de função tornaram-
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-se corriqueiros no hospital, que
deveria priorizar o atendimento
de pacientes em situações de
urgência e emergência. Mas sem
infraestrutura básica nas unidades
de saúde e nos municípios do interior, toda a demanda do Estado
acaba batendo à sua porta.
O resultado encontrado
é sempre um quadro caótico.
Nas visitas foram constatados a
falta de leitos e equipamentos,
enfermarias sem climatização,
insuficiência de médicos e falta
de rouparia para leitos e médicos.

Em setembro, a UTI estava bem
montada, apesar de algumas falhas estruturais, e as enfermarias
estavam sendo reformadas, mas
graves problemas elétricos e de
telefonia do prédio do anexo e
o fato de alguns leitos do anexo
estarem vagos foram anotados
por diretores que participaram
da visita.
O diretor do Hospital,
médico Almada Neto, esteve no
Sindmepa relatando o andamento de reformas e adequações
executadas. Ele anunciou que,
finalmente, seriam colocadas em
funcionamento três máquinas
de hemodiálise adquiridas pela
Prefeitura em 2007 e que nunca
tinham entrado em uso por falta
de instalação.

Visitas realizadas ao longo do ano....

Sindmepa discute área de urgências de Belém
Um breve panorama do sistema de Urgência e Emergência
(U/E) de Belém foi repassado a
diretores do Sindmepa em reunião na Sesma com o coordenador da área, Ivison Carvalho. A
audiência, foi a primeira de uma
série marcadas para discutir e encontrar soluções para o problema
da U/E do município.
Para o diretor do Sindmepa,
João Gouveia, “o problema das
urgências consiste na falência
da Atenção Básica, a desestruturação do sistema de U/E, pois
apesar de Belém ter 15 unidades
de saúde com regime de U/E, a
maioria delas não tem resolutividade; e na falta de uma política
de recursos humanos que permita
que os profissionais de saúde,

especialmente médicos, tenham
um vínculo com a instituição e
tenham garantidos seus direitos
trabalhistas”.
De acordo com Ivison Carvalho, funcionam com serviço de
U/E em Belém além da Upa de
Icoaraci (tipo 3), Hospital Municipal de Mosqueiro, HPSM da 14
de março e do Guamá, as unidades da Sacramenta, Telégrafo,
Benguí I, Outeiro, Cotijuba, Icoaraci, Carananduba e Baía do Sol,
que mantém um clínico geral; e
também as Unidades do Jurunas
(Clínico e pediatra), Marambaia
(clínico, traumato e serviço de
Raio X) e Tapanã (dois clínicos).
A Sesma informou que
estavam previstas para breve
mais quatro UPAs para Belém

nos bairros do Jurunas, a serem
inauguradas em maio de 2015; na
Marambaia, Terra Firme e uma
na confluência da Sacramenta
com a Pedreira. Além do serviço de urgência, foi abordado na
reunião a questão da segurança
de médicos nas unidades do
município.
Uma nova audiência foi
marcada incluindo-se na pauta
também protocolos de atendimento das U/E de Belém,
utilizando-se como parâmetros
as resoluções do CFM e portarias
do Ministério da Saúde que tratam do assunto. Participaram ainda os diretores Hilmar Ferreira e
Leucy Paes e a diretora da Upa
de Icoaraci, Christielaine Venzel
Zaninotto.

revelaram problemas crônicos no HPSM da 14
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Paralisações marcaram
segundo semestre de 2014

D

iversas greves e paralisações
de médicos marcaram o
segundo semestre de 2014
no Estado. Em Benevides, profissionais médicos paralisaram
atividades em função de pagamentos abusivamente atrasados. Os
pagamentos de outubro já estavam
atrasados há mais de um mês e
o município também não pagou
novembro. Praticamente ninguém
recebeu o pagamento daquele mês
e os poucos que receberam não
tiveram a remuneração integral dos
plantões.
Entre as reivindicações dos
médicos de Benevides estavam a
formalização de contrato de trabalho com a prefeitura e o reajuste no
valor dos plantões, haja vista que a
demanda é grande, o local de trabalho longe e a área de elevado risco.
Em Icoaraci, médicos que
atuam na UPA também paralisaram atividades em função de atraso
de pagamento e pela assinatura de
contrato formal de prestação de
serviços, com garantia de direitos
trabalhistas básicos, além da infraestrutura necessária às suas atividades profissionais.
Em Parauapebas, a situação
não foi diferente. Cerca de 17 médicos do hospital municipal paralisaram atividades denunciando péssimas condições de trabalho, com
a falta de medicamentos básicos
como ampicilina, tramal e morfina;
falta de aparelho de tomografia,
endoscopia e o funcionamento
precário do laboratório municipal.
A gota d’água foi a decisão da
prefeitura de pagar indiscriminadamente plantonistas da urgência e
emergência e médicos da internação, independente da carga horária
trabalhada.
Em Marabá, várias pessoas ficaram sem atendimento em função
de paralisação da categoria. A falta
de infraestrutura e descaso com
médicos gerou muita insatisfação
(mais detalhes pág. 09).
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Descaso com médicos...

CASTANHAL
Em Castanhal, no Hospital
Municipal onde funciona urgência
e emergência, a demissão de vários
médicos deixou a equipe em alerta,
no final do ano passado. Pacientes

internados nas enfermarias não
receberam visitas médicas por pelo
menos dois dias e o hospital ficou
sem antibióticos e soro fisiológico
por cerca de um mês, segundo
denúncias encaminhadas ao Sindmepa.

gerou prejuízos
à população, em
Marabá

Relações também
ficaram tensas na
Região Metropolitana
Em Belém e Ananindeua, apesar do funcionamento normal, a situação também foi tensa. Na capital, o quadro não
diferiu do interior. Salários atrasados e falta de equipamentos
e medicamentos básicos tornaram o ar rarefeito entre médicos
e a gestão.
“O que se constata é que o calote das prefeituras com
os médicos é generalizado. Outro absurdo é que nenhum
desses médicos tem contrato de trabalho assinado. Tudo isso
acontece nas barbas dos órgãos de controle como Tribunal de
Contas e Ministério Público do Trabalho. Não podemos ser
otimistas com os plantões médicos no final do ano. Não há
clima para confraternizar”, afirmou o diretor do Sindmepa,
Waldir Cardoso, que acompanhou de perto o movimento pelo
interior.
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Em ananindeua médicos se mobilizaram
e pararam atendimento
Acordo foi intermediado pelo Sindmepa,
que convocou o prefeito para o debate

E

m novembro, médicos da
UPA de Ananindeua se
recusaram a tirar plantões
naquela unidade em função das
péssimas condições de trabalho a
que estavam submetidos e entraram em greve. Após a intermediação do próprio prefeito do
município, Manoel Pioneiro, foi
fechado acordo incluindo a volta
à escala do médico Renato Ferreira, afastado em represália por reclamar das condições trabalhistas
e a manutenção de seis médicos
nos plantões diurnos e noturnos.
O documento foi finalizado pelo
Sindmepa, que intermediou a
questão e encaminhou à prefeitura de Ananindeua. Reajuste
dos plantões, reunião mensal
com o secretário municipal de
saúde, melhoria das condições de
segurança, construção de área de
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repouso médico, não retaliação
de grevistas e a elaboração de
contratos de trabalho para forma-

lizar o vínculo com a Prefeitura
foram alguns dos pontos firmados. Vitória da mobilização.

Discussão sobre vínculos
mobilizou HUJBB
Médicos do Hospital Universitário João de Barros Barreto viveram um impasse após
ter sido detectado pela Advocacia Geral da União (AGU)
o problema de sobreposição de
carga horária em seus contratos com o hospital universitário. Após várias reuniões com
a intermediação do Sindmepa,
concluiu-se que a saída seria
a aplicação de dois decretos
assinados pelos ex-presidentes
Luiz Inácio Lula da Silva e

Fernando Henrique Cardoso
(4836/2003 e 1590/1995),
permitindo a flexibilização de
carga horária na área da saúde.
A participação do Sindmepa,
colocando à disposição sua assessoria jurídica, foi fundamental para se resolver a questão.
Ficou acordado que a Universidade faria uma provocação
formal à Advocacia Geral da
União (AGU) para que o entendimento que prevalece nos
dois decretos fosse adotado.

U

Ato contra privatização de
hospital para trânsito

m ato público contra
a entrega da gestão do
novo hospital oncológico infantil anexo do Hospital
Ophir Loyola paralisou o trânsito no final de 2014, em frente
ao HOL, na avenida Magalhães Barata. O ato foi convocado por servidores do hospital
e teve o apoio de sindicatos da
área da saúde, entre eles o
Sindmepa, entidades organizadas da sociedade civil e usuários dos serviços do hospital.
Havia a expectativa de
que o Diário Oficial do Estado publicasse o resultado do
processo licitatório para contratação da OS que vai gerir o
hospital, no caso a Pró-Saúde
ou alguma empresa coligada.
Mas o resultado da licitação
não foi divulgado, por esse
motivo profissionais da saúde
organizaram o ato.
O governo do Estado
passou por cima do Ministério Público, que determinou a
realização de concurso público
para os hospitais, disse João
Gouveia, diretor do Sindmepa,
que representou o sindicato
no ato junto com os diretores
Douglas Vasconcelos e Carlos
Sinimbú. “O governo já vem
penalizando a população com
a entrega do hospital de urgência e emergência para uma OS
e agora quer entregar também
os pacientes de câncer para que
gerem lucros à iniciativa privada”, criticou João Gouveia.
Com carro som, faixas e
cartazes, o ato público paralisou parcialmente o trânsito na
frente do hospital, chegando a
parar o fluxo por completo em
alguns momentos.

Protesto contra entrega do novo hospital para OS
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Perdas...
Este ano, o sindicalismo médico paraense amargou
duas baixas importantíssimas. Perdemos nossos
diretores Sérgio Figueiredo de Lima, aos 75 anos, e
Jorge Tamer Júnior, aos 57 anos.

S

érgio Lima faleceu na madrugada do dia 16 de setembro,
vítima de infarto. Especialista em Medicina do Trabalho, era
membro suplente da diretoria colegiada do Sindmepa. Foi presidente
da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho e, ultimamente,
fazia parte da diretoria daquela
Sociedade. Também foi secretário
da Sociedade Médico-Cirúrgica do
Pará, entre outras atividades. Sérgio Figueiredo deixa um vácuo na
história da Medicina do Trabalho.
Era considerado entre os colegas
uma fonte, uma verdadeira biblioteca ambulante, municiando os mais
novos de informações sobre medicina do trabalho. Ia escrever um livro
sobre o tema, mas o projeto acabou
Jorge Tamer
se perdendo.

e ganhos!!!
Em 2014 também registramos uma grande
vitória do sindicalismo médico paraense. Nosso
colega diretor do Sindmepa, Hideraldo Cabeça,
neurocirurgião, venceu as eleições para membro
do Conselho Federal de Medicina, numa chapa em
que teve como suplente a também conceituada médica obstetra, Léa Rosana. Ambos venceram uma
disputa bastante acirrada mostrando que a união
e ética têm o seu valor e podem prevalecer. Aos
nossos colegas, sucesso nessa jornada e contem
com nosso apoio.
Hideraldo Cabeça
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Sérgio Lima

Já no dia 20 de setembro
outra morte abalou a diretoria
do Sindmepa. Faleceu nosso
diretor Jorge Tamer Júnior, que
atuou durante 20 anos no sindicato contribuindo com as lutas
da categoria médica, da saúde
e da sociedade. Clínico geral e
gastroenterologista, exercia atividades no Ministério da Saúde,
Unimed e Iasep, além de suas
atividades sindicais.
Tamer e Sergio deixaram
esposa e filhos e uma imensa
saudade entre nós. Nossa solidariedade às famílias e parentes
dos nossos diretores que se
foram.

Carteira assinada para médicos
Campanha chamou a atenção para a necessidade de
garantia de direitos trabalhistas para a categoria

P

ara chamar a atenção
para a falta de estabilidade nos vínculos
empregatícios de médicos e
estimular a categoria a exigir
carteira assinada com todos os
direitos trabalhistas que a CLT
garante, o Sindmepa lançou a
campanha da carteira assinada
para todos. Na área da saúde,
todos os outros profissionais
são contratados com carteira
assinada de forma legal. Só
médicos não possuem vínculos
trabalhistas. A campanha do
Sindmepa pela carteira assinada atingiu a opinião pública e
os médicos por meio das redes
sociais e outdoors exibidos
nas ruas no mês de outubro,
quando se comemora o Dia do
Médico.

Protocolado acordo de médicos da iniciativa privada
Diretores do Sindmepa
cobraram junto à Superintendência Regional do Trabalho agilidade no protocolo
do acordo envolvendo médicos da iniciativa privada e
o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde
do Pará. Dois meses depois
da assinatura do contrato,
por problemas na estrutura

física do prédio onde está funcionando a Superintendência,
o dissídio ainda não tinha sido
protocolado junto ao MT, deixando os médicos sem reajuste.
A diretoria do Sindmepa agradeceu as providências tomadas
pelo superintendente substituto
do Trabalho no Pará, Daniel
Duarte, e manifestou votos de
que os problemas de estrutura

do prédio sejam logo
superados para não
prejudicarem outros
trabalhadores. Após
a visita à superintendência, o Sindmepa
oficiou as empresas
para que pagassem
a diferença salarial
retroativa a maio deste
ano.
Revista Diagnóstico
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Sindmepa
promoveu
acolhimento
de novos
médicos

M

édicos recém-formados de várias universidades públicas e
privadas participaram de ações
de acolhimento promovidas
pelo Sindmepa ao longo do
ano. No contato com funcionários do sindicato e diretores,
eles tiveram acesso a informações importantes sobre os
procedimentos que precisam
agilizar para tirar seu registro
junto ao CRM, facilidades da
sindicalização como plano de
saúde e plano odontológico
com desconto; além de assistência jurídica gratuita, em
caso de processos envolvendo
atividades profissionais.
Os colandos foram recebidos com farta mesa de café
da manhã e toda equipe do
sindicato no atendimento vip
aos colegas. A parceria com a
Unimed e Uniodonto foram
mencionados como os maiores
atrativos para a sindicalização
dos novos profissionais.
O recém-formado Giovanni Vielmond Borges da Silva
afirmou que, como servidor
público, conhece bem a importância de ser sindicalizado à
18
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sua entidade de classe e enfatizou, ainda, que assim que
tivesse obtido o registro junto
ao CRM, voltaria ao Sindmepa para formalizar sua sindicalização.
O advogado Eduardo Sizo
explicou aos novos médicos
como devem proceder em sua
atividade profissional e falou
da importância de terem sempre à mão o código de ética
médica.

Profissionais
recém-formados
buscaram
informações e o
apoio do sindicato
no início da nova
jornada. Sucesso
a todos!

M

Uma noite nas Arábias

ais um Baile dos
Médicos foi realizado
com sucesso, tendo na
organização as três entidades
médicas estaduais: Sindmepa,
CRM e a SMCP. Uma festa
memorável que teve à frente
a médica infectologista Cléa
Bichara, parceira do Sindmepa em várias lutas envolvendo
nossa categoria. A festa que
teve como tema: “1001 noites
nas Arábias”, aconteceu em
outubro e marcou o fim do
mandato da dra. Cléa Bichara
à frente da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará (SMCP)
e a posse do novo presidente,
o médico Raimundo Castro,
que aconteceu horas antes da
realização do Baile do Médico, no Hangar. Sucesso ao dr.
Castro e conte com a nossa
parceria nos desafios que terá
à frente da instituição.
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eduardo

Sizo

artigo jurídico

A MEDICINA CONTEMPORÂNEA
E A RELAÇÃO COM O PACIENTE
É comum ouvir relatos de saudades
dos médicos do passado; Conhecidos como
médicos da família, geralmente acompanhavam a pessoa de seu nascimento até a
idade adolescente e algumas vezes adulta.
Naquela época, entre o médico e o paciente existia amizade e consequentemente conhecimento pessoal e familiar. Em razão
da escassez dos meios de diagnóstico ou da
dificuldade de acesso, o médico desenvolvia atenção especial à clínica e apurado conhecimento dos sinais do corpo humano e
da anamnese social que, após análise detida, apontavam diagnósticos quase sempre
precisos.
A medicina evoluiu tecnicamente em
vários sentidos, tanto o profissional médico foi chamado à especialização, o que lhe
afastou do paciente geral; como a profissão
foi invadida por tecnologia diagnóstica e
de tratamento. O médico moderno utiliza
menos a clínica e investiga menos os sinais
físicos do corpo humano, da condição pessoal e familiar do paciente. Aposta mais na
bateria de testes sofisticados e na precisão
dos diagnósticos por meios tecnológicos.
Na maioria dos casos, o médico só co-
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nhece o paciente quando a doença ou os
sintomas se instalam e durante o período
do tratamento. Por outro lado, o paciente
e o médico deixaram de estabelecer uma
relação humana e afetiva e passaram a
manter uma relação puramente técnica e
algumas vezes comerciais ou de consumo
(com a invocação do Código do Consumidor que contribuiu para a nova natureza da
relação).
Essa “evolução” não contribui para
o resultado positivo no tratamento, especialmente porque nos dias de hoje grande
parte das doenças está alinhada com o grau
de estresse, abandono, depressão e outras
doenças comportamentais impostas pela
vida moderna. O campo do distanciamento das relações entre médico e paciente está
abrindo espaço para terapias alternativas e
alguns charlatanismos terapêuticos (tratamento com pedras, luzes, aromas ....).
Há no ar um grito ....um pedido de socorro; a necessidade de rever essa relação e
alimentá-la com confiança, respeito e cuidado com a dignidade do outro.
EDUARDO SIZO
É ADVOGADO E ASSESSOR JURÍDICO
DO SINDMEPA

Praia de Joanes,
entre o
Atlântico e o
Amazonas

P

raia fluvial com água levemente salgada, temperatura agradável, com
ciclos de enchente e vazante de
aproximadamente 12h para cada preamar;
seus principais diferenciais são os ventos
contínuos e ondas que chegam a aproximadamente 1,5 m, atributos que favorecem
prática de esportes náuticos. Em um dos
extremos da praia encontram-se as ruínas
de um antigo convento jesuíta, destruído
quando a ordem foi expulsa por determinação da Coroa Portuguesa no século XVIII.
Possui infraestrutura de bares e restaurantes.

• Opção 2 (com carro e balsa): Saídas de
balsas do distrito de Icoaraci em Belém.
A travessia dura entre 3 e 4 horas até o
porto do Camará. De lá você chega de
carro à vila de Joanes no Município de
Salvaterra.

Melhor época:
De junho a dezembro, período de
maior incidência do sol (dias mais longos),
boa qualidade de ventos e quando as ondas
ficam maiores propiciando a prática de esportes náuticos.

Como chegar:

O que fazer:

• Opção 1 (de barco): Do terminal hidroviário de Belém, armazém 09 (CDP), saem
regularmente navios com destino ao Porto de Camará na Ilha do Marajó. A viagem dura aproximadamente 3 horas. A
distância entre o porto e Joanes é aproximadamente de 22 km. No Camará, vans
podem ser contratadas para fazer o deslocamento até Joanes.

Atividades de recreação na areia, banho de sol, esportes náuticos, passeio pela comunidade de Joanes e as ruínas do convento, apreciar e comprar a
produção de artesanato na AERAJ - Associação
Educativa Rural e Artesanal da Vila de Joanes.
Com sorte, o visitante pode assistir a uma apresentação de carimbó, ritmo típico da região e revoadas
de pássaros (guarás e colhereiros).
Fonte: Paratur
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NOVOS SINDICALIZADOS DE
NOVEMBRO A MAIO DE 2014
Alisson Bruno Monteiro Correa
Álvaro Atman Alves Tupiassu
Ana Emilia Mendes Teixeira Magno
Ana Paula Vieira de Carvalho
Ana Flavia Glins de Araújo de Oliveira
Andrea Albernaz Imbiriba
André Angelo Cintra
André Luis Mendes da Motta
Angelim Ramos Ferreira
Antônio Carlos Ramos
Antônio Claudio Fernandes da Fonseca
Antônio Manuel Pinto
Alexandre Antônio Marques Rosa
Aloysio Moraes Franco
Barbara Marialva Teixeira
Carla Maria Campos Cardoso
Carlos Eduardo da Silva Oliveira
Carlos Alberto Paiva Rego
Cassio Antônio Bezerra de Oliveira
Claudiana Gemaque Marinho
Camilo Ferreira Ramos
Cantidio João Silva da Trindade Junior
Ciany Andrea Valois Cavalcante
Cinthia Tais do Socorro Baia Trajano
Clayton Assunção Barros
Catarina Raquel Gemaque Barbosa
Claudia Marques Santa Rosa Malcher
Denise Cardoso de Sales
Disraeli Antunes Saboia
Divanilson Benassuly de Freitas
Daiana Cinara da Mata
Diana Sales da Costa
Daiane Rodrigues de Oliveira
Dayane Vieira Ferreira
Denise Batista Rodrigues
Denise Covre Lorenzoni
Edna Nery de Sousa Padim
Eduardo Eustaquio Dias da Costa
Elem Rose Negrão Macedo

22

Revista Diagnóstico

Ezequiane Cordeiro Dalminech
Eliane Regine Souza Fonseca
Fé Leiko Motoki Teixeira
Fernando Costa Araújo
Fabio Yuzo Ferreira Seki
Flora Izabel Arruda Moura Ribeiro
Fabio da Silva Wan-Meyl
Fernanda Lucia Cardoso Silva
Gabriela Dias Tomaz
Giselle de Nazaré Souza Lopes
Geison Maia Franco
Gilberto Carlos Alexandre
Gilson Farias de Oliveira
Giselle de F. Turiel Amoury
Hélio Fernando Machado Silva
Helvia Maria Dantas Aniasse
Isabella Azevedo da Silva Freitas
Ilse Freitas de Almeida
Igor Fabiano da Cunha
Juliana Vieira Lobato
João Antônio Miranda da Cruz
Jupira Mazza Pedroso
Jorge Kleber Neiva Brito Filho
Josiane Lilian de Sousa Lima
Josy Marinho de Lima
Jose de Ribamar Maia Vieira
Juliana da Costa Souza
Kleber Augusto Fernandes de Morais
Klbherwal Melo Farias
Lana Tiani Almeida da Silva
Liliam de Oliveira Dias
Lorena Regina Velasco
Louise Rossetti
Luciana Marques da Costa
Lindomar Gonzaga de Assis Silva
Maisa da Silva Tavares
Marcio Lima da Costa
Mauro de Souza Pantoja
Mauricio Batista Lima

Miriam Regina Costa Lima
Mirton Cesar Fernandes Inda
Marcelo Azevedo Maia
Marcia Regina Mota Ribeiro
Marcio de Melo Costa
Monique Nayara Coelho Miniz
Nilma Seabra Oliveira
Patricia Antunes da Costa
Priscila Carolina Correa e Correia ragoso
Paulo Henrique Oliver Maués
Paulo Roberto Klautau Ferreira
Paulo Jose Paes Maués
Rafael Gibson Oliveira da Silva
Rennan Gabriel Pinho Botelho dos Santos
Renan Coelho Neves
Rogerio Santos do Couto
Rafaell Coimbra Matos
Robson dos Santos Martins
Rodolfo Botelho Moraes
Rogerio Augusto Mendes Frazão
Sidney Javerson Doria dos Santos
Sarah Silva Bezerra
Sheila Milisa Pinheiro de Aguiar
Simone Oliver Maués
Saymom Tetsuo Martins Tanak
Sonia Maria Vasconcelos Nogueira
Suelen da Silva Andrade
Tatiana Goloubkova
Telma Cardoso Silva
Tilza Maria Barbosa Teixeira
Thays Rejane Balbino Lima de Oliveira
Thiago Said Daibes Pereira
Tayna Matos do Valle
Vanessa Helena Cordeiro Braz Ferraciolli
Vanessa Vitoria Oliveira Gonçalves Dias
Vitor Jose Gonçalves Dias
Yliana Gisella Vela Gonzales

artigo médico

O CAOS NA SAÚDE PÚBLICA
Waldir Cardoso *1
Jecé Brandão *2

E

m março deste ano o jornal Folha de
São Paulo trouxe caderno especial sobre
o Fórum da Saúde no Brasil, evento que
abordou o estado alarmante da atenção à saúde no país. Pesquisas (DATAFOLHA) e informações de técnicos da área denunciam a péssima qualidade da assistência prestada pelo SUS.
Concluiu-se que “a desorganização é a síntese
do estado do setor saúde. O Brasil precisa de
mais medicina, medicina melhor, e não só de
mais médicos”.
Para 45% dos brasileiros, saúde é o principal problema do país, seguido de segurança
18%, corrupção 10%, educação 9%, desemprego 4% e a miséria 2%.
62% dos entrevistados consideram a assistência à saúde ruim ou péssima. Para se ter
uma ideia do quanto se deteriorou a qualidade
da saúde nos últimos anos, no primeiro governo Lula, apenas 6% dos brasileiros apontavam
a saúde como principal problema.
O governo do PT, transcorridos onze anos
no poder federal, descobre de repente que faltam médicos no SUS. Vésperas de eleições, desencadeia aventura desesperada em busca do
tempo perdido. Conforme citado no Fórum da
Folha de S. Paulo, “ao distribuir quase 10 mil
profissionais pelo interior do país e periferias
de capitais, nos últimos seis meses, o programa
mais médicos ampliou o acesso ao primeiro
atendimento, mas evidenciou outros gargalos:
filas e longas esperas para exames, procedimentos e consultas com especialistas”. Sobre
isso, o ministro da saúde Arthur Chioro afirmou “...hoje a gente vive um estrangulamento

exatamente na área da atenção especializada”.
Tem razão o ministro Chioro. Está na
crônica insuficiência e sucateamento da média
complexidade existente, o grande entrave ao
funcionamento do SUS. Hoje, uma mera cirurgia de hérnia inguinal, de mioma uterino ou
das hemorroidas, demandará meses de espera e
o enfrentamento de filas cruéis e intermináveis.
É claro que estamos falando da fila normal, encarada pelas pessoas do povo. Se o necessitado
for protegido de algum político, aí sim uma intermediação inescrupulosa lhe permitirá acesso imediato, pois a fila gigante é quebrada e o
serviço será realizado. Agradecido, o beneficiado, em troca, dará seu voto para seu benfeitor na próxima eleição. É também, por isso,
que, com frequência, vemos prefeitos e líderes
políticos se posicionarem contra a carreira de
estado para o médico no SUS, já que, com a
estabilidade trabalhista conferida, este profissional ficaria imune a esta manipulação eleitoreira, tão frequente e de conhecimento geral.
Na verdade, o SUS não funciona também pela
incompetência de gestão constatada pelo estado de penúria na qual se encontra os serviços
públicos em geral, sobretudo os relacionados à
saúde, à educação e à segurança. Sem falar nos
desvios dos parcos recursos da saúde pelo ralo
da corrupção. Mas além de tudo isso, constatamos ainda que o governo federal vem reduzindo sua participação nos custos da saúde. Em
2000 ele financiava 60%. Atualmente, baixou
sua participação para 45%. Os números falam
por si.

Conselheiro Federal de Medicina pelo Pará
Conselheiro Federal de Medicina pela Bahia

*1
*2
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