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À LUZ DA ÉTICA E DA RETIDÃO!

2015 foi um ano com pontos positivos 
e negativos a serem registrados na história 
do Sindmepa e da saúde pública de Belém 
e do Pará. De bom, vimos o surgimento da 
Federação Médica Brasileira (FMB), uma 
nova entidade de caráter nacional a qual 
nos filiamos para ter garantia de ética e 
retidão no trato das questões envolvendo 
nossa categoria. A nível local, inaugura-
mos um novo prédio valorizando ainda 
mais o patrimônio de nossa entidade que 
deve ser motivo de orgulho a todos os asso-
ciados. Também tivemos a posse da nova 
diretoria colegiada, que vai guiar nossos 
caminhos até 2018.

Realizamos dezenas de visitas técni-
cas, tanto em Belém quanto no interior do 
estado, registrando os problemas viven-
ciados por médicos e usuários do Sistema 
Único de Saúde no dia a dia das unidades 
e hospitais públicos paraenses. Encontra-
mos unidades sem materiais básicos e até 
sem água potável para os profissionais de 
saúde e usuários do SUS. Enfim, uma pe-
núria sem limite enquanto o dinheiro pú-
blico é desviado para outros caminhos. 

O ano foi marcado ainda pela tragé-
dia na área da urgência e emergência em 
Belém, o que acabou se refletindo por todo 
o estado. Algo que já tínhamos denunciado 
inúmeras vezes, a precariedade das insta-
lações do hospital Mário Pinotti, o pronto 
socorro da 14, acabou se materializando 
de forma dramática no incêndio que con-
sumiu o hospital deixando milhares de 
pessoas na mão. Com a superlotação, o 

incêndio acabou por transformar o nosso 
segundo hospital de urgência e emergên-
cia numa espécie de “hospital de guerra”. 
Milhares de pessoas acabaram perdendo 
a vida em situações que poderiam ter sido 
evitadas. 

Participamos de várias ações que con-
sideramos de cidadania, como as campa-
nhas de combate ao escalpelamento, em 
favor dos fissurados e por uma política de 
transplante no Pará. Também lutamos pela 
abertura de farmácias 24 horas na ilha de 
Mosqueiro, pelo pleno funcionamento da 
Unacon do Barros Barreto e pelo controle 
social sobre a saúde, participando das con-
ferências municipais e estadual da saúde, 
com nosso retorno ao Conselho Municipal 
de Saúde de Belém.

O Sindmepa realizou ainda a I Cor-
rida e Caminhada da Saúde, mobilizan-
do mais de 1000 pessoas por uma melhor 
qualidade de vida em Belém e fechou no-
vas parcerias para ampliar o leque de ser-
viços aos nossos associados. 

Na área jurídica, continuamos refor-
çando a defesa de nossos associados junto 
ao CRM e em causas trabalhistas, como 
a ação contra o desconto compulsório do 
Ipamb nos contracheques de centenas de 
médicos da Prefeitura de Belém, entre ou-
tras vitórias. Neste relatório, apresentamos 
uma amostragem de nossas atividades no 
ano de 2015, mantendo uma relação de 
transparência e ética, nossa marca regis-
trada.

EDITORIAL
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NASCE A FEDERAÇÃO 
MÉDICA BRASILEIRA

Médicos de 14 estados 
brasileiros participaram 
da cerimônia de funda-

ção e posse da Federação Médica 
Brasileira (FMB), que aconteceu 
em novembro, em Belém. A nova 
entidade, que tem como primeiro 
presidente o médico paraense 
Waldir Cardoso, já nasceu repre-
sentando mais de 200 mil médi-
cos de todas as regiões do Brasil, 
com forte presença no Norte e 
Nordeste. Os vários problemas 
enfrentados pela categoria no 
País e a decepção de grande 
parte dos sindicatos com a gestão 
da antiga federação, levou os 14 
sindicatos a buscarem uma nova 
entidade para representá-los 
nacionalmente.

Em seu discurso de pos-
se, Waldir Cardoso destacou 
os grandes enfrentamentos da 

categoria, em nível nacional, e 
chamou os companheiros à luta. 
“A hora é agora. Momento de 
transformar a história da organi-
zação sindical médica brasileira, 
em uma história de homens e 
mulheres compromissados com a 
categoria e, sobretudo, com saúde 
de qualidade para a população 
brasileira”.

Entres os desafios, ele desta-
cou “a crescente desvalorização 
do trabalho médico, com grande 
prejuízo na qualidade da assis-
tência médica; absoluta ineficácia 
das políticas de qualificação da 
formação de médicos no país; e 
a crescente onda de transferência 
da gestão na saúde pública para 
Organizações Sociais e Fundações 
Públicas de Direito Privado”. Vá-
rias autoridades da área da saúde 
do estado compareceram à posse 
da diretoria da FMB, entre elas, o 
secretário estadual de saúde, Vítor 
Mateus. 

Além da diretoria do Sind-
mepa, participaram da cerimônia 
de posse convidados do Pará e dos 
demais sindicatos que compõem 
a FMB: Acre, Alagoas, Amapá, 
Anápolis, Campinas, Paraíba, 
Pernambuco, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina, Sorocaba, São 
Paulo e Tocantins.

Sindicalistas que compõem a primeira diretoria da FMB

Waldir Cardoso, 1º presidente 
eleito da nova entidade
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Tomou posse em novembro 
a nova diretoria cole-
giada do Sindicato dos 

Médicos do Pará para o triênio 
2015/2018. A cerimônia de 
posse reuniu cerca de 70 pessoas 
no auditório da Unicred Belém, 
num evento que marcou também 
a posse da primeira diretoria da 
Federação Médica Brasileira 
(FMB).

Eleito como o orador oficial 
da noite, o diretor Wilson Ma-
chado pontuou algumas das ban-
deiras defendidas pelo sindicato: 
a luta por um ensino médico de 
qualidade e terminativo; resi-
dência médica como pós-gra-
duação ideal; educação médica 
permanente; PCCR; vinculação 
de salários ao piso de referência 
nacional; aplicação da CBHPM 
na saúde suplementar e no SUS; 
fim da terceirização em nível de 
gestão no serviço público; entre 
outras.

“Aprendemos na militân-
cia que os governos têm suas 
próprias prioridades e que uma 

EMPOSSADA A 
NOVA DIRETORIA 

COLEGIADA 

entidade sozinha, por mais 
prestigiada e bem intencionada 
que seja, não tem a força sufi-
ciente para mudá-las. Isto nos 
mostra a importância do papel 
do movimento sindical, pois só 
a união e organização da classe 
tem o poder necessário para o 
atingimento dos nossos objeti-
vos”, destacou o diretor em seu 
discurso.

Além do diretor, Wilson 
Machado, fizeram parte da mesa 
de posse, o Dr. Waldir Cardoso, 
presidente da Federação Médi-
ca Brasileira; Dr. Vítor Mateus, 
secretário de Saúde do Estado do 
Pará; Breno Monteiro, presidente 

do Sindicato dos Estabelecimen-
tos dos Serviços de Saúde do 
Estado do Pará (Sindesspa); Car-
los Alberto Schmitt, presidente 
da Confederação Nacional das 
Profissões Liberais (CNPL); Dr. 
Raimundo Castro, presidente da 
Sociedade Médico-Cirúrgica  do 
Pará; Rosângela Monteiro, pre-
sidente da Fundação Santa Casa 
de Misericórdia do Pará e Ana 
Lídia Cabeça, presidente do Hos-
pital de Clínicas Gaspar Vianna. 
Também compareceram à 

Cerimônia, Henrique Cus-
tódio, representando o CRM-PA, 
e o deputado federal Arnaldo 
Jordy.

Mais mulheres e recém-formados

compóem o novo quadro de dirigentes do Sindmepa
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EM SEIS MUNICÍPIOS PARAENSES, 
PROBLEMAS SE PERPETUAM

Em 2015, o Sindmepa promoveu visitas técnicas 
a seis municípios paraenses, alcançando quase 
800 médicos, constatando antigos e crônicos 

problemas. Alguns dos municípios, pela densidade 
de médicos e, por conseguinte, maior volume de 
problemas, foram visitados mais de uma vez. Só o 
município de Marabá registrou quatro visitas técnicas. 
Ali, médicos editaram a Carta de Marabá pugnando 

por condições mínimas de trabalho, como o direito à 
água potável. Também foram visitados Parauapebas, 
Marapanim, Santarém, Paragominas e Redenção, 
onde em uma mesma semana dois médicos foram 
algemados e conduzidos à delegacia. Além de visita 
técnica, o Sindmepa promoveu a eleição de novos de-
legados sindicais nos municípios visitados em quatro 
dos municípios visitados.
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Em agosto, o Sindmepa este-
ve em Paragominas, reunido com 
o prefeito, autoridades da saúde, 
Ministério Público e médicos. O 
diretor João Gouveia conheceu a 
realidade do município na área da 
saúde e defendeu a necessidade 
da ampliação do atendimento na 
Atenção Básica, “principalmente 
na ESF, onde se resolve 80% dos 
problemas de saúde da popula-
ção” e pediu a agilização do fun-
cionamento da UCI neonatal e da 
UPA 2, que estava em fase final 
de instalação. O programa Estra-
tégia Saúde da Família só cobria, 
até então, 51,21% da população 
do município. Gouveia defendeu 
ainda a criação de um Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração 
para a saúde no local.  

Durante a visita técnica, o 
sindicato constatou que as condi-
ções gerais do hospital municipal 
eram “razoáveis”, com alguma 
deficiência na área da urgência 
e emergência e necessidade de 
uma revitalização geral. Quanto 
ao Hospital Regional Público do 
Leste do Pará, com porte para 
atendimento de média e alta com-
plexidade, tinha instalações boas, 
podendo ser melhorado, escreveu 
o diretor do Sindmepa em seu 
relatório.

A visita do Sindicato à Para-
gominas também foi importante 
para os médicos do município 
lançarem, oficialmente, a Asso-
ciação Médica de Paragominas e 
Região (AMPR).

Em foco, melhorias na atenção básica e PCCR da saúde  

PARAGOMINAS

Hospital precisa de revitalização geral

Atenção Básica é precária
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SANTARÉM

Falta de 
equipamentos 
e recursos 
humanos são  
riscos à saúde

Santarém foi outro municí-
pio paraense muito visitado pelo 
Sindmepa em 2015. Com quase 
300 médicos registrados junto ao 
CRM-Pará, o município também 
contabilizou diversos problemas 
enfrentados pela categoria. Na visita 
técnica de setembro ao Hospital Mu-
nicipal, os diretores João Gouveia e 
Waldir Cardoso identificaram a falta 
de equipamentos, pediatras para 
atender na emergência e ausência de 
preceptores para acompanhar médi-
cos residentes.

Em reunião com o Sindmepa, 
o diretor do hospital Municipal, 
Glayton Rodrigues, relatou que a 

maior preocupação no funciona-
mento do hospital era a falta de 
leitos, além da ausência de pro-
tocolos clínicos e administrativos 
para melhorar o fluxo de atendi-
mento e a deficiência no forneci-
mento regular de insumos.

No Hospital Regional do 
Baixo Amazonas chamou a aten-
ção dos diretores o número de 
leitos vagos, em contraste com a 
superlotação do Hospital Muni-
cipal. Além disso, o regional já 
apresentava sinais de deteriori-
zação.

No final de junho, foi 

realizada a XIII Conferência 

Municipal de Saúde e a Eleição 

de Delegados Sindicais. Os mé-

dicos locais também decidiram 

pela criação de uma cooperativa 

médica para resolver problemas 

de pejotização. O delegado 

sindical do Sindmepa, Junio 

Aguiar, foi eleito presidente do 

Conselho Municipal de Saúde 

(CMS). Pela primeira vez, um 

médico sindicalista é eleito para 

presidir o Conselho. 

Conferência municipal e eleição de delegados movimentaram sindicalismo médico
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Em outubro, a crise 
política que se instaurou no 
município de Marapanim, 
onde a prefeita Edilene Mo-
rais foi afastada pela Câmara 
por 90 dias, se refletiu na área 
da saúde local. Hospital mu-
nicipal completamente suca-

teado e com apenas um médico 
e unidades de saúde fechadas e 
desabastecidas, foram alguns dos 
reflexos da paralisação das ações 
no setor.

Em visita técnica ao municí-
pio, o diretor do Sindmepa, Wal-
dir Cardoso, esteve no Ministério 

Público para pedir a interven-
ção do órgão para a melhoria 
do quadro caótico em que se 
encontra o setor. Um relatório 
técnico foi elaborado e enviado 
ao MP local e a outras autori-
dades municipais e estaduais, 
com pedido de providências.

Hospital municipal 
sucateado, com apenas 
um médico e unidades 
de saúde fechadas 
e desabastecidas, 
formavam o cenário da 
saúde do município em 
outubro de 2015

Crise política de mãos dadas com caos na saúde

MARAPANIM
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A denúncia de que dois mé-
dicos de Redenção foram agredi-
dos e presos após recusarem-se 
a fazer perícia e preencher laudo 
pericial, motivou uma visita téc-
nica do Sindmepa no município, 
em novembro.

Após reunião no Ministério 
Público, juntamente com ou-
tras entidades de saúde pública 
e a polícia civil, para discutir e 
formar entendimento pacífico 
no atendimento das nomeações 
de peritos ad hoc de médicos, 
foi acordado a elaboração de 
um protocolo sobre a atividade 
de perito médico no município, 
com a participação da assessoria 
jurídica do Sindmepa. 

No documento ficou deter-
minado que as perícias só aconte-
cerão mediante nomeação formal 
dos médicos; que as nomeações 
seguirão com termos de compro-
misso e quesitos; que os médicos 
priorizarão o atendimento aos 
pacientes, mas farão esforços 

para atender, em até 24 horas, as 
perícias; que os honorários mé-
dicos serão cobrados posterior-
mente do estado, e que o médico 
não será obrigado a periciar seus 
pacientes.

O diretor João Gouveia tam-
bém esteve visitando o Hospital 
Regional Público do 
Araguaia e consta-
tou que, de maneira 
geral, o hospital tem 
atendido as deman-
das e metas para o 
qual foi criado há 
oito anos, inclusive 
realizando mais de 12 transplan-
tes de rins intervivos por ano. 
Porém os equipamentos usados 
no hospital estão antigos e as 
máquinas de hemodiálise são 
insuficientes para a demanda. 
Além disso, o estado acumulava, 
até então, uma dívida de aproxi-
madamente R$ 17 milhões com a 
gestão do hospital.

Polêmica envolvendo perícia médica gera prisão e desrespeito

REDENÇÃO

Eduardo Sizo, da assessoria jurídica do Sindmepa, levou apoio aos médicos locais

Diretor João Gouveia reuniu 
com autoridades e a categoria 
para esclarecer conflitos com a 
polícia local 
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O Sindicato dos Médicos 
esteve por diversas vezes em 
Marabá dando auxílio em 
vários assuntos referentes à 
saúde. Em maio, os profissio-
nais médicos promoveram um 
minucioso levantamento sobre 
as condições de trabalho nas 
diversas unidades de saúde do 
local e em assembleia geral 
com o diretor Waldir Cardoso 
e o delegado sindical Mecenas 
Magno, os médicos de Marabá 
elaboraram um documento 
intitulado “Carta de Marabá”.

O documento destaca sé-
rios problemas vivenciados pe-
los profissionais nas unidades 
de saúde e pede por melhores 
condições de trabalho, como 
água potável, acesso a banhei-
ros decentes, cadeiras ergo-
nômicas e segurança, além 
de liberação para Congressos 
científicos, incorporação das 
gratificações ao salário, Plano 
de Carreira e reajuste salarial. 
A Carta de Marabá foi enca-
minhada às autoridades do 
município e do Estado.

Em julho, o Sindicato 
esteve novamente em Marabá 
para uma audiência pública 
que debateu sobre a terceiri-
zação serviços de saúde. O 
diretor Waldir Cardoso, escla-
receu a respeito das consequ-
ências da terceirização para os 
serviços de saúde e força de 
trabalho. O assessor jurídico 
do Sindmepa, Eduardo Sizo, 
também esteve presente ao 
debate e explicou os aspectos 
jurídicos da terceirização.

Médicos não tinham nem água potável nas unidades

MARABÁ

Diretor Waldir Cardoso 
participou da aprovação 
da Carta de Marabá por 
melhores condições de 
vida e de trabalho para a 
categoria



  R e v i s t a  D i a g n ó s t i c o    13

Em junho, os médicos de Parauapebas decidiram, em 
assembleia geral com o Sindmepa, pedir a interveniência do 
Ministério Público Estadual para assinatura de um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) provisório como forma de 
evitar um confronto direto com a Prefeitura Municipal e conse-
quentemente uma paralisação das atividades no município. 

Os problemas envolvendo a Prefeitura e os médicos que 
atuam na esfera da saúde municipal esbarram na falta de um do-
cumento formal com a fixação de carga horária e os vencimen-
tos correspondentes. Sem um acordo oficial, a categoria padece 
de insegurança nas relações de trabalho com a Prefeitura.

DELEGADOS SINDICAIS 
ELEITOS EM 2015

Paragominas: 
Titulares – Ricardo Jorge Silva de Ma-
tos e Stélio Carvalho Castelo Branco,
Suplentes – Cézar Collyer Carvalho e 
Ney Reale da Mota

Santarém: 
Titulares – Junior Aguiar, Dr. Emanu-
el Esposito e Dr. Carlos Martins
Suplentes – Dra. Aurea Lucia, Dr. An-
tonio Carlos e Dr. Danilo Nogueira

Marabá:   
Titulares: Daniel Cardoso e Gilberto 
Alexandre
Suplentes: Carlos Garibaldi e Marcos 
Jova Santos da Silba.

Redenção 
Titulares: Hugo Pícego e Edson Por-
tela Silva.
Suplentes: Jorge Antônio Machado 
Barbosa e Rodrigo Lustosa.

Parauapebas
Titulares: Fabricio Barbosa De Castro 
e William Fabio Almeida 
Patez 
Suplentes:  Makxon Denys Feitosa De 
Sousa e Veronica De Jesus Rodrigues 
Cardozo Costa.

PARAUAPEBAS

TAC evita confronto direto 
entre prefeitura e médicos

Sindmepa apoiou médicos em conflito com a Prefeitura
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COLAPSO NA URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA DE BELÉM

No dia 25 de junho, um in-
cêndio que começou nas 
instalações do sistema de 

ar-condicionado levou pânico a 
pacientes e trabalhadores do hos-

pital Mário Pinotti, o pronto so-
corro da 14. Cerca de 120 pessoas 
tiveram que ser removidas para 
outros hospitais. O incêndio pro-
vocou a interdição do hospital e 
consequentemente, a superlota-
ção do pronto socorro do Guamá. 
Para o Sindmepa, foi a “crônica 
de uma tragédia anunciada”, já 
que em várias visitas técnicas rea-
lizadas pelo Sindicato ao hospital 
o alerta tinha sido dado. “Ficou 
claro a necessidade urgente de re-

formas profundas de ordem estru-

tural, até que se pudesse comprar 

ou construir um novo hospital 

para se resolver definitivamen-

te o problema da deficiência es-

trutural do prédio”, publicou o 

Sindmepa em seu site. Vários re-

latórios de visitas apontando os 

graves problemas da instituição 

foram enviados para as entidades 

públicas responsáveis pela saúde 

pública no Pará.

Diretores desolados com a realidade encontrada
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Após o incêndio que des-
truiu o hospital do Pronto Socor-
ro Mário Pinotti, o maior da capi-
tal paraense, no dia 25 de junho, 
o pronto socorro do Guamá virou 
um verdadeiro “campo de guer-
ra”. Com superlotação, médicos 
trabalharam no limite, sem qual-
quer estrutura física, no que se 
refere a materiais, medicamentos 
e equipamentos. A nova realidade 
foi discutida em várias rodadas de 

OS do Guamá: população e 
médicos em situação crítica 

As negociações entre médicos vinculados à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Belém (Sesma) e a gestão não avançaram 
quase nada em 2015. Reposição da inflação, contrato de traba-
lho, PCCR da saúde e a isonomia da remuneração de médicos 
da Estratégia Saúde da Família com o pessoal que atua pelo 
programa Mais Médicos e Provab, não foram concedidos pela 
PMB.

A categoria conviveu com congelamentos salariais e de 
abonos. Onze anos sem reajuste de abonos Amat e HPSM do 
Guamá; cinco anos sem reajuste de plantões extras; três anos 
sem reajuste de honorários do Estratégia Saúde da Família. Isso 
sem falar na não implantação do Plano de Cargos e Carreiras 
(PCCR) da saúde de Belém. Cerca de 800 médicos da urgência 
e emergência de Belém permaneceram trabalhando literalmente 
no limbo.

reuniões técnicas entre médicos 
e equipes da Sesma na tentativa 
de se reduzir os problemas e os 
impactos na saúde dos usuários 
do serviço. Apesar dos apelos da 
categoria, e dos reiterados avisos, 
nada foi feito pela gestão para 
garantir um mínimo de humani-
dade ao atendimento no Guamá. 
As estatísticas de mortes de pa-
cientes foram altíssimas, confir-
mando o caos.

SEM AVANÇOS!

Diretores desolados com a realidade encontrada
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MAIORIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE 
BELÉM RECEBERAM VISITAS TÉCNICAS

Ao longo de 2015, o Sin-
dicato dos Médicos do 
Pará realizou uma série 

de visitas técnicas às Unidades 
de Saúde de Belém para verifi-
car o funcionamento das unida-
des e as condições de trabalho 
a que estava submetida a cate-
goria.

Entre as visitas foram re-
lacionadas as unidades de São 
Joaquim, Riacho Doce, Sacra-

menta, Telégrafo, Jurunas e Pe-
dreira. A falta de medicamen-
tos, escassez de médicos e, nas 
unidades de urgência e emer-
gência, de materiais básicos 
para procedimentos de U/E 
como: curativos, pequenas su-
turas, esterilização, entre ou-
tros, foram os problemas mais 
comuns encontrados.

Além disso, as unidades 
conviviam com problemas es-

pecíficos que dificultavam o seu 
funcionamento adequado. Des-
tacamos a seguir alguns desses 
problemas, descritos em tre-
chos de relatórios do Sindmepa 
encaminhados às autoridades 
de saúde do estado e do muni-
cípio, tais como Sespa, Sesma, 
Ministério Público do Estado, 
Ministério Público Federal e 
CRM.

Dr. Soares relata problemas a diretores do Sindmepa
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USF SÃO JOAQUIM: TRÊS 
EQUIPES, UM ENFERMEIRO!

Na ocasião da vistoria, em 
fevereiro, três equipes médicas 
trabalhavam no local, com ape-
nas um enfermeiro (quando a 
legislação prevê um enfermeiro 
por equipe). Além disso, a uni-
dade contava com apenas 13 
agentes comunitários (quando a 
legislação prevê dez agentes por 
equipe) e dispunha de uma far-
mácia, abastecida pelos próprios 
médicos, com remédios de amos-
tra grátis.

Apesar de existir geladeira 
no local, foi constatado que o 
serviço de vacinação e o teste 
do pezinho não funcionavam, 
comprometendo a saúde e o 
bem estar da população. Entre 
outras inúmeras dificuldades, 
os médicos ainda precisavam li-
dar com a falta de formalização 
do vínculo empregatício e, com 
isso, a não garantia de direitos 
trabalhistas, conforme previsto 
em lei.

USF RIACHO DOCE: 
INSEGURANÇA

A insegurança foi o grande 
problema que rondou a USF 
Riacho Doce. Segundo os mé-
dicos, os assaltos são constantes 
nas proximidades do local e até 
mesmo dentro da unidade. No 
período de um ano, um médico 
relatou ter sofrido quatro assal-
tos nas proximidades da ESF 
Riacho Doce.

Na visita técnica realizada 
em junho, viu-se que a farmá-
cia da unidade funcionava em 
local totalmente inadequado, 
sem climatização para guardar 
os medicamentos. O acondicio-
namento do material também 
era totalmente impróprio, com 
medicamentos guardados em 
caixas no chão.

Muita demanda para pouco médico nas unidades visitadas
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UMS DA SACRAMENTA: 
SEM CURATIVO

Junto com outras dez uni-
dades, a urgência e emergência 
da Sacramenta compõe a rede 
de atendimento de baixa com-
plexidade que se encarregaria 
de aliviar a carga da urgência e 
emergência da cidade. Mas sem 
materiais básicos, os pacientes 
acabam sendo encaminhados 
para outros locais. 

Isso foi constatado na visi-
ta técnica realizada em junho, 
após o incêndio do HPS da 14, 
quando detectou-se que proce-
dimentos básicos para uma uni-
dade de urgência e emergência 
como curativos e pequenas su-
turas, não estavam sendo feitos 
no local por falta de material.

Na ocasião, os médicos 
também identificaram outros 
problemas na unidade: a sala 
de observação funcionava com 
quatro leitos para adultos, os 
quais também eram usados por 
crianças, o que é totalmente 
inadequado.

Para o diretor João Gou-
veia, se esta unidade de baixa 
complexidade de U/E estivesse 
funcionando com resolutivida-
de, bem como as outras dez uni-
dades, com certeza diminuiria 
em muito o fluxo de pacientes, 
principalmente no pronto so-
corro do Guamá.

UMS DO TELÉGRAFO NÃO 
TINHA ÁGUA POTÁVEL

Apenas uma equipe de 
saúde estava encarregada de 
atender uma demanda de cerca 
de 5 mil pacientes, em junho 
na unidade. Além disso, vários 
pacientes reclamaram da falta 
de água potável no local. Não 
tinha água para beber depois 
que o bebedouro ter parado de 
funcionar.

A equipe que visitou a uni-
dade considerou as instalações 
razoavelmente boas, inclusive 
com atendimento odontológi-
co funcionando normalmente. 
Porém, o serviço de urgência e 
emergência também não tinha 
resolutividade. “Equipamentos 
básicos estão em falta. Lá, assim 
como em outras unidades de 
saúde, tudo funciona na base do 
improviso”, apontou o relatório 
sobre a unidade do Telégrafo.

Usuários padecem com precárias instalações
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Em reunião realizada 
com o secretário municipal 
de saúde, Sergio Amorim, em 
setembro, após o incêndio do 
Pronto Socorro Mario Pinot-
ti, da 14 de março, o Sindme-
pa apresentou ao secretário 
uma proposta para a melhoria 
do atendimento da população 
na área da urgência e emer-
gência. Em resumo, o docu-
mento pedia o funcionamento 
de forma resolutiva das UMS 
Sacramenta, Telégrafo, Ben-
guí I, Tapanã, Marambaia, 
Jurunas, Guamá e da UBS 
da Pedreira, como forma de 
“desafogar” a superlotação 
do PSM do Guamá, além de 
uma lista de materiais, equi-
pamentos e medicamentos 
necessários ao bom funciona-
mento destas unidades.

Uma visita técnica reali-
zada pelo diretor Wilson Ma-
chado, nas unidades do Juru-
nas, Sacramenta, Benguí I e 
Tapanã constatou que a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
proveu naquele momento os 
materiais para atendimento 
de urgência e emergência nas 
unidades, inclusive com equi-
pe 24h, solicitados pelo sindi-
cado como forma de aliviar 
o atendimento no PSM do 
Guamá. Mas as deficiências 
foram se acentuando com o 
passar dos meses e o PSM do 
Guamá acabou se transfor-
mando depois num campo de 
guerra.

PLANO 
EMERGENCIAL 

UMS DO JURUNAS: SEM QUA-
LIDADE NO ATENDIMENTO

Em visita técnica realizada 
em julho, o sindicato constatou 
a falta de exames laboratoriais, 
leitos para observação infantil 
e drenagem de abcessos, além 
do fato de apenas um médico 
por turno realizar o atendi-
mento de toda a população que 
recorre à UMS. “Essas defici-
ências dificultam a qualidade 
no atendimento da população. 
Se há apenas um médico e ele 
precisar fazer um procedimen-
to de sutura, ele terá que dei-
xar de atender as pessoas que 
aguardam no local para con-
sultar”, pontuou o diretor do 
Sindmepa que participou da 
visita, João Gouveia.

UBS DA PEDREIRA: UM  
MÉDICO POR TURNO

Também em julho o Sind-
mepa realizou visitá técnica 
à unidade da Pedreira, geren-
ciada pelo estado. Ali, consta-
tou-se que a UBS da Pedreira 
é referência no atendimento 
à população, mas ainda ca-
rece de ajustes que possam 
melhorar ainda mais o fun-
cionamento da unidade, loca-
lizada num ponto estratégico 
da cidade. É uma unidade que 
atende a população não só do 
bairro da Pedreira, mas dos 
arredores. Estava bem estrutu-
rada, mas ainda precisando de 
melhorias, como por exemplo, 
o aumento da equipe médica. 
Havia apenas um médico por 
turno.
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ASSESSORIA JURÍDICA GARANTIU 
MAIS SEGURANÇA AO ASSOCIADO 

A área jurídica do Sind-
mepa é especialista em 
direito médico. Em 2015 

resultados importantes garan-
tiram vitórias em mais de 90 
processos individuais e diversas 
demandas coletivas. Ademais, 
em parceria com a assessoria de 
imprensa do Sindmepa, a área 
jurídica continua expandindo as 
ações preventivas e de orienta-
ções à categoria médica.

Duas pautas tiveram desta-
que na área jurídica em 2015. A 
responsabilidade em nomeação 
de perito ad hoc e a precarização 
dos direitos fundamentais do tra-
balho do médico em razão dos 
avanços no processo de terceiri-
zação. Essas demandas provoca-
ram inúmeras discussões entre 

Firmado convênio 
para veiculação 

de programa 
de rádio

Foi assinado no dia 12 de 
junho de 2015 convênio de coo-
peração técnica para produção e 
veiculação do programa de rádio 
Palavra de Médico. Antigo proje-
to da diretoria de Comunicação 
do Sindmepa, o programa foi, 
finalmente, concretizado a partir 
de uma parceria com a Fidesa, 
instituição que administra a Uni-
versidade da Amazônia (Unama). 
O convênio foi assinado pela 
reitora em exercício da Unama, 
professora Bethânia Fidalgo, com 
a presença do professor Benedito 

Varella, pró-reitor de Ensino; da 
diretora de Conteúdo da rádio 
Unama, Ivana Oliveira, e dos 
diretores do Sindmepa, Wilson 
Machado e Waldir Cardoso.

O objetivo é a produção de 
conteúdo sobre saúde, em lin-
guagem fácil e direta, voltado ao 
público ouvinte da Unama. O 
material é produzido por estu-

setores de saúde e de segurança 
pública, inclusive resultando em 
instaurações de procedimentos 
nos Ministérios Públicos e visita 

do presidente do Conselho Fede-
ral de Medicina que acontecerá 
ainda no primeiro semestre de 
2016. 

dantes de jornalismo da Unama e 
gravado nos estúdios do curso de 
comunicação da Universidade, 
sob a supervisão da Assessoria 
de Comunicação do Sindme-
pa. Com uma linguagem bem 
informal, vai ao ar às segundas, 
quartas e sextas-feiras ao longo 
da programação, na 105,5 FM, 
frequência da rádio Unama.

Visitas para orientar categoria médica

Diretor de comunicação, Wilson Machado, em entrevista à rádio Unama
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SEM LÁGRIMAS NOS RIOS PARAENSES:

SINDMEPA ABRAÇA AÇÕES 
CONTRA ESCALPELAMENTOS

Há mais de 20 anos, o Sindmepa partici-
pa da Comissão Estadual de Erradicação 
dos Acidentes com Escalpelamento em 

Embarcações no Estado do Pará (CEEAE). Nos-
sa contribuição se dá com ações de divulgação e 
colocando nossa sede à disposição das ações da 
comissão. Em 2015, o Sindicato reafirmou o com-
promisso e responsabilidade com esse caso grave 
de saúde pública na região amazônica, decretan-
do tolerância zero aos reincidentes e prefeituras 
que contratam embarcações fora das normas de 
segurança.

Após a I Semana de Combate aos Acidentes 
com Escalpelamento no Pará, a Comissão Estadu-
al decidiu endurecer as ações contra esse tipo de 
acidente. Assim, foram notificados pelo Ministé-
rio Público e Marinha, 72 municípios paraenses 
influenciados pela dinâmica dos rios para apre-
sentar cópias dos contratos de embarcações uti-
lizadas para prestação de serviços em transporte 
escolar.

Em 2015, até o dia 29 de dezembro tinham 
sido registrados 10 casos no estado, sendo nove 
vítimas do sexo feminino e uma do sexo masculi-
no, um menino de oito anos, morador de Cametá. 
No total, o Pará possui cerca de 300 mil barcos, 
mas somente 3500 solicitaram a cobertura do 
motor à Marinha, que oferece o serviço gratuita-
mente.

Para o Sindmepa, acabar com esse tipo de 
acidente contribui para a melhoria do sistema de 
saúde, já que o tratamento pelo SUS é demorado 
e oneroso. 

Em 2016, a comissão estadual vai exigir a 
aplicação de multas aos reincidentes e às prefei-
turas que contratarem donos de embarcações que 
não atendam às especificações de segurança.

Vítimas trabalham na produção de perucas
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SAI PLANO ESTADUAL  EM FAVOR DOS 
PORTADORES DE  FISSURAS LÁBIO-PALATAL

O governo do Estado, final-
mente, aprovou e publicou 
em agosto de 2015, no 

Diário Oficial do Estado, o Plano 
estadual de atenção aos portado-
res de fissura lábio-palatal, mais 
conhecidos como fissurados. Esta 
foi mais uma ação resultante de 
iniciativa do Sindmepa, que há 
pelo menos 20 anos vinha lutando 
por um atendimento digno e uma 
política estadual específica para 
este segmento.

A necessidade de elaboração 
do Plano Estadual foi levantada 
em 2014 pelo Sindmepa, que pro-
vocou o Ministério Público para 
reunir as entidades envolvidas no 
assunto com composição de uma 
comissão responsável por elaborar 
o Plano Estadual. 

Descentralizar o atendimento 
para outros municípios paraenses, 
melhorar a infraestrutura do Hos-
pital Ophir Loyola, onde é feito o 
atendimento hoje, e a busca ativa 
de portadores de fissuras no Es-
tado são três pontos importantes 
que constam do Plano Estadual.

Além da cirurgia plástica, os 

portadores necessitam de acom-
panhamento multiprofissional, 
que inclui acompanhamento de 
pediatra, fonoaudiólogo para rea-
bilitação da voz e odontopediatra, 
para reabilitação oral, no caso das 
crianças que correspondem a 90% 
dos atendimentos. 

Além do espaço físico redu-
zido, o serviço vinha perdendo 
profissionais que não estavam 
sendo repostos pelo Estado, como 
pediatra e ortodontista. O assun-
to foi levado ao MP e à Sespa 
pelo Sindmepa e a reposição dos 
profissionais foi garantida pela 
Sespa em janeiro deste ano. Em 
março foi criado o comitê estadual 
e em agosto, foi publicado o Plano 
Estadual. 

Na contramão!
O Sindmepa convocou em 

abril o GT de Transplantes do 
Estado, do qual faz parte, para 
discutir o fomento da política de 
transplante. Após reunião do GT 
ficou constatado que o Pará não 
evoluiu nessa área, pelos números 
apresentados pela coordenação da 

Central de Notificação, Captação 
e Distribuição de Órgãos (CNC-
DO), 

Com números negativos no 
relatório de 2013 a 2014, o Estado 
parece que parou no tempo na 
área. A fila de espera se manti-
nha inalterada em 800 pacientes 
para transplante de rim e 200 de 
córnea. Em 2011, foram feitos 54 
transplantes de rim; em 2012, 49; 
em 2013, 53; e em 2014, 50. Os 
transplantes de córneas, embora 
apresentem uma estatística melhor 
também estão aquém do esperado. 
Em 2013 foram 238 e em 2014, 
212.

Constata-se que não há inte-
resse público do Estado na im-
plantação desta política de trans-
plantes. O número de doadores no 
Estado frente a outras unidades 
da federação só confirma o atraso 
na área. Somos o Estado com pior 
índice na região Norte. Temos 2,5 
doadores a cada um milhão de ha-
bitantes. Após a primeira reunião, 
convocada em março, outras duas 
aconteceram em abril, mas sem 
resolutividade.

Vítimas trabalham na produção de perucas
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COOPERAÇÃO TÉCNICA 
COM A CMB E ALEPA 

O Conselho Superior de 
Entidades Médicas (Cosem-
pa) fechou com a Câmara 

Municipal de Belém (CMB) e 
com a Assembleia Legislativa do 
Estado, Acordo de Cooperação 
Técnica e Protocolo de Intenções, 

para o intercâmbio, integração 
e cooperação técnica entre as 
partes no que se refere a su-
gestões e análises de propostas 
de projetos de lei na área da 
saúde. Pelos acordos celebrados, 
o Cosempa - composto pelo 

Sindmepa, CRM e Sociedade 
Médico-Cirúrgica - poderá indi-
car pessoas com a incumbência 
de emitir pareceres técnicos em 
projetos de lei da Alepa e da Câ-
mara que digam respeito à área 
da saúde.

Em abril, o Sindmepa 

provocou o Ministério Público 

Federal e o Ministério Público 

Estadual solicitando interven-

ção desses órgãos para que a 

Unidade de Alta Complexidade 

em Oncologia (Unacon), insta-

lada no Hospital João de Barros 

Barreto (HUJBB), passasse a 

funcionar com toda sua capa-

cidade instalada. A Unacon do 

hospital universitário foi inau-

por parte da Sespa e com o con-

vênio defasado com a Sesma, 

a Unidade virou um elefante 

branco, não fossem os poucos 

atendimentos que ainda eram 

feitos, num percentual de 30% 

de sua capacidade instalada. 

Com a intermediação do Sind-

mepa, a Sespa começou a pagar 

os atrasados e se comprometeu a 

assinar um convênio de comoda-

to para assumir a unidade.

Intermediação para salvar Unacon do Barros Barreto

gurada em agosto de 2012, com 

recursos do Ministério da Saúde 

Sem o cumprimento do convênio 

Deputados da comissão de saúde assinam protocolo com Sindmepa

 Equipamentos caros e sem uso
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PARCERIAS POR UMA VIDA MELHOR

Grandes obras não são feitas 
sozinhas. Por isso, o Sin-
dicato dos Médicos busca 

a cada ano fortalecer e estreitar 
laços com entidades e instituições 
parceiras. Em 2015, firmamos 
parcerias nas áreas de cidadania, 
comunicação, educação, espor-
te, estética e saúde, entre outros 
serviços.

Logo no início do ano, em 
fevereiro, foram reforçadas as 
parcerias com o Conselho Re-
gional de Medicina e Sociedade 
Médico-Cirúrgica do Pará. Três 
entidades médicas paraenses que, 
juntas, realizam o tradicional 
Baile dos Médicos, a Corrida da 
Saúde. 

Em junho, o Sindmepa 
finalmente conseguiu firmar um 
convênio com a Universidade da 
Amazônia (Unama) para veicula-
ção do programa de rádio “Palavra 
de Médico”, realizado em parceria 
com a Rádio Unama. O programa 
aborda questões relacionadas à 
saúde em geral, além de condições 
de trabalho e rotina médica.

Na área da educação, firma-
mos várias parcerias com cursos 
de línguas como Minds, CCBEU 
e Aslan e reforçamos nosso convê-
nio com a Dalmass para cursos de 
especialização.

Em setembro, uma das dez 
maiores seguradoras independen-
tes do país, a Mongeral Aegon 
Seguros e Previdências, renovou 

parceria com o Sindmepa, que 
já dura seis anos. Também nessa 
área mantivemos a Montpolo e 
ganhamos a parceria da Unimed 
Seguros. Tudo para ampliar o 
conforto e bem-estar dos associa-
dos ao Sindmepa. Para ter acesso 
à lista de parceiros do Sindmepa 
acesse o endereço: http://sindme-
pa.org.br/convenios/servicos.
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Cerca de 900 corredores e cor-
redoras de diversas áreas e 
profissões participaram da 

I Corrida e Caminhada da Saúde, 
no dia 04 de outubro de 2015. A 
largada foi às 6h da manhã, com 
saída em frente à sede do Sin-
dicato dos Médicos do Pará, na 
Boaventura da Silva, percorrendo 
um total de 10km e a caminhada, 
4,5km de distância.  

Em primeiro lugar na cate-
goria médico - masculino venceu 
Jorge Vaz, da equipe Assembleia 
Paraense; em segundo chegou 
Alberto Albuquerque, da equipe 
Papaléguas, com 43’58’’; e em 
terceiro Paulo Guilherme Casseb, 
com 50’58’’. Na categoria médica 
- feminina, venceu Luciana Carva-
lho, da equipe Companhia Atléti-
ca, com 53’02’’; em 2º Emília de 
Fátima Girard, da equipe Profes-

sor Abelardo, com 55’19’’ e ter-
ceiro Jenyse Ribeiro, equipe Cross 
Atletas, com 57’50’’.

Na categoria geral venceu Fa-
biano Gomes, da equipe Runbora 
Marabá, completando o trajeto em 
30’50’’, em segundo Rosivaldo Mo-
reira, da equipe Corpa, com 34’20’’ 
e em terceiro Thiago Henrique 
Gonçalves, da equipe Corpa, com 
31’54’’. Na categoria PNEE - Mas-
culino o vencedor foi Raimundo 
Nonato Mendes, com 53’52’’; em 
segundo ficou Dênison Rodrigues, 

OUTUBRO FOI MÊS DE CORRIDA E 
CAMINHADA DO MÉDICO

da equipe Ascorp, com 53’53’’ e em 
terceiro Nereu Garcia, com 60’03’’. 
Na categoria PNEE - feminino ven-
ceu Shirley Cristina Gomes, com 
60’09’’. Na categoria cadeirante, o 
vencedor foi Valdevino Medeiros, 
com 60’21’’.

Os vencedores ganharam tro-
féus e prêmios em dinheiro. A I Cor-
rida e Caminhada da Saúde foi reali-
zada pelo Sindicato dos Médicos em 
parceria com o Sindicato dos Esta-
belecimentos dos Serviços de Saúde 
do Estado do Pará (Sindesspa). 

O médico Jorge Vaz (centro) comemora 1º lugar com a organização do evento

Vencedores receberam troféus e prêmios em dinheiro
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SINDMEPA INAUGURA 
PRÉDIO ANEXO 

“A realização de um sonho. 
O resultado do esforço desse 
grupo que administra o Sindme-
pa desde a década de 90”. Foi 
assim que o diretor de Comuni-

cação do Sindmepa, Wil-
son Machado, resumiu 
o sentimento geral da 
diretoria colegiada com 
a inauguração do novo 

prédio da entidade, em novem-
bro de 2015.

Ao descerrar a fita inaugu-
ral do prédio, junto com outros 
membros da diretoria, Wilson 
Machado lembrou das dificulda-
des do sindicato naquela época, 
quando a entidade funcionava 
em uma pequena sala cedida por 
outra instituição. “Com muito 
esforço, seriedade e responsabili-
dade com o dinheiro que os mé-
dicos contribuem para o sindica-
to, conseguimos conquistar este 
empreendimento”, destacou.

O novo prédio é parte da 
política de expansão do Sind-
mepa, que visa oferecer mais 
conforto aos sindicalizados e 
visitantes que procuram as ins-
talações do sindicato para suas 
atividades.

Sindicalistas de diversas 
partes do Brasil participaram 
do evento de inauguração do 
novo prédio, que coincidiu com 
a cerimônia de posse da nova 
diretoria. Participaram do ato de 
descerramento da fita inaugural, 
além de Wilson Machado, os 
diretores Waldir Cardoso, Car-
los Sinimbú, Leucy Paz, João 
Gouveia e Verônica Costa.

Obra trouxe mais conforto ao associado
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Adalberto Raimundo Reis Duarte
Adriana Hellen Nunes Cantanhede 
Adriana Hellen Nunes Cantanhede Lopes
Adriana Vale De Lima
Albedy Assef Bastos
Alberto Mariano Gusmão Tolentino
Alceu Jennings da Silva Pinheiro
Alerson da Luz Barros
Alessandra Costa Correa
Alessandro Pena Matos
Alexandre Valdir de Queiroz Gomes
Aléxon Pinheiro 
Alianne Violet Alves Chichester
Aline Marques Nascimento
Allan Jhones Costa Gomes
Allan Roberto Marques Silva
Amanda Amaral Teixeira
Amanda Quintairos e Silva
Ana Beatriz Silva Carvalho
Ana Carolina Andrade Farias
Ana Cristina Cardoso de Sousa
Ana Elisa Neves Ataide
Ana Larissa Pinheiro Muniz
Ana Lucia Goulart De Azevedo
Ana Luiza Caverzan Guimarães da Conceição
Ana Silvia Magno e Silva Almazan
Ana Silvia Magno e Silva Almazan
André Couto de Oliveira
Andre Luis Fonseca Barros
André Luis Mendes da Motta
Andrei Neil Bacelar Sales
Andressa de Carvalho Fistarol
Anna Paula Santos Pinheiro
Annanda Barbosa Guedes
Antonio Venturieri Neto
Aramis Francisco Mendonça de Moraes
Ariadne Nery Gama
Arthur Cezar Salomão da Cruz Rocha
Arthur Gomes Rodrigues
Artur dos Santos Batista
Atna de Sousa Silva
Augusto Gomes Nogueira
Avelar Feitosa Ribeiro
Avila Fagundes Lima
Barbara Augusta Macedo Martins E Silva
Barbara de Alencar Oliveira
Barbara Luzia de Assis Berredo Reis
Bianca Caluf Negrao
Brena Araujo da Silva de Souza
Breno Junior Queiroz Andrade
Breno Rodrigues Penna de Carvalho
Bruna Tavares de Almeida
Bruno Cesar Luz Caxias
Bruno Pimentel Marinho
Bruno Sergio Vilhena do Nascimento
Caio Cesar Lima Santos
Camila Brandao Guedes
Camila dos Santos Sá
Carla Augusta Werneck De Araujo
Carla Helena Xavier Wanderley Rocha
Carla Mercia Souza Dacier Lobato
Carla Vanessa da Silva Alcantara Lima
Carlos Alan da Cruz Ferreira
Carlos Alberto Sinimbu De Carvalho
Carlos Garibaldi Menezes Cintra
Carlos Rodrigo Gama Cordeiro
Carmem Lucia Carvalho Leite
Caroline Martins Brandão
Cassia de Barros Lopes
Cecilia Margarida Dopazo Noura Araujo
Celidia Cristina de Souza Jacob
Celielson Germano de Oliveira
Celio Kennedy Borges de Paiva
Cesar Augusto P. Barjona de V. Rodrigues
Cezar Paiva Correia Lima
Charles Cruz e Silva
Charles Cruz E Silva
Charles Namara Alipio Silva
Charlie Costa Gomes
Cinara da Silva Ricardo
Cinara da Silva Ricardo 
Claudio Guedes Salgado
Claudio Sergio Carvalho de Amorim
Clementino Marcelo Garcia Ferraz
Clisse Michelle Rodrigues Alves 
Conrado Correa Santa Rosa
Cristiano de Carvalho Pessoa
Daniel Alves Mourão Soares
Daniela Arakaki
Daniela Crispino Pujadas
Daniela Gomes Gaby Lima 

Danielle Leal de Oliveira
Danielle Leal de Oliveira
Danilo Nogueira Sousa
Danton Jobim Pereira Dantas
Debora Ventura Baptista Carneiro
Delbanor de Souza Campos
Derval Leao Junior
Diego Augusto Jorge Cardoso
Diego Augusto Jorge Cardoso
Diego de Oliveira Moraes
Divanilson Benassuly De Freitas
Djenanne Somonsen Augusto de Carvalho 
Caetano
Domingos Aires Leitão Neto
Eder Moreira do Nascimento
Edson Portela Silva
Eduardo Ribeiro de Almeida
Elba Rosiane Monteiro David
Eliana Franco de Andrade
Elias Bruno Santana Falcon
Eliel Nina de Azevedo
Elisa Angela Tavares Brito
Elvis Cley Rodrigues Amanajas
Emilio Santiago Rodriguez Moure
Enedina Paula Souza de Sá
Enedino Alexandrino Dória Neto
Eric De Souza Teixeira
Erica Carolina Silva Rodrigues 
Erica Furtado Azevedo Coelho
Etienne de Albuquerque Bastos
Evandro Passos Formoso de Moraes
Evila Fernanda Lameira de Melo Sodré
Fabianne Lorena de Andrade Pereira
Fabianne Lorena de Andrade Pereira
Fabianne Lorena de Andrade Pereira
Fabio Anete da Rocha
Fabricia Dutra Dantas Lustosa
Fabricio Barbosa de Castro
Fabricio Leocadio Rodrigues de Sousa
Fagner Cabral Silva de Sousa
Fatima Adriane Rossy de Brito
Felipe Costa E Silva de Sá
Felipe Xavier De Souza
Felisbela Augusta Carralas
Flavia Marques Santos
Flávia Moreira E Moreira
Francisca Carmosina de Castro Lobato
Francisca Regina Oliveira Carneiro
Francisco Manoel Borges Prieto
Francisco William Lopes Freire
Francisco William Lopes Freire
Gabriel Rodrigues da Silva Neto
Gabriela Coleman De Queiroz
George Rocha Monteiro
Geovanne Vielmond Borges Da Silva
Getulio Lyoji Monma
Giordano Floripe Gilani
Giovanna Maia Marsala
Giovanna Pontes Moura de Oliveira
Giselle Parente Souza
Glenda Michelline Portugal de Oliveira
Grazielle Alves Moreira Silva
Greenhalgh Dias Fernandes Junior
Guilherme Paulo Leite Neto
Gustavo Araujo de Almeida
Hamilton Franco Junior
Heitor Augusto Cordero de Azevedo
Henrique Custodio da Silva
Hernandes Fernandes de Souza
Higor Serrão Oliveira
Hildebrando Costa Ribeiro Junior
Ieda Maria Cunha de Azevedo
Igo Kaylon da Silva Nascimento
Igor Ricardo Dos Santos Correa
Igor Ricardo dos Santos Correa
Indaia Lucia Arguelhes de Oliveira Lima
Isabelle do Socorro Souza Lopes
Isis Manoela Da Paixão Claudio Correa
Isnard Alves Ferreira Junior
Italo Leonel Fernandes Silva
Ivana Carmen do Nascimento Ivo Liberal
Ivanio Antonio Albuquerque Cabral
Ivy Quirino de Sousa Boura
Jack Gabbay Rascovschi 
Jarlisson Rebelo Gonçalves
Jean Vitor de Aguiar Ledo Coutinho
Jeannini Dantas Anaissi Silva
João Batista Alves Junior
João Carlos Rufino e Silva Junior
Joao Edilson de Moraes Gaby
Joao Maria de Vilhena Cota

Jociane De Souza Andrade
Jociclelio Castro  Macedo
Joelma Karin Sagica Fernandes Paschoal
Joelma Karin Sagica Fernandes Paschoal
Jonathas Alves Monteiro Neto
Jose Alexandre Neto
Jose Antonio Santos De Lima
Jose Antonio Santos de Lima
Jose Bernardo Rufino De Mattos
Jose Cincura Siqueira Santos
Jose Fernando da Silva Mendes Junior
Jose Fernando da Silva Mendes Júnior
Jose Haroldo dos Santos Lima
Jose Raphael Naiff Bezerra
Jose Ronaldo Matos Carneiro
Joyce Carmen Abreu da Silva
Julie dos Santos Carmona
Jund Silva Regis
Kaizy Ferreira Carvalho
Kalysta de Oliveira Resende Borges
Karina Batista dos Santos
Karla Araújo Nascimento dos Santos
Karla Raissa Pantoja Pompilio Macedo
Karlo Edson Carneiro Santana Moreira
Karoline das Dores Ribeiro
Kelson Araujo Nascimento Dos Santos
Kledilson de Loureiro Farias
Larissa do Socorro Costa da Cunha
Larissa Magalhães Navarro
Larissa Nelson Leite
Larissa Rebeca Hage Paraense
Lazaro Nazareno da Cruz
Leandro Silva Figueiredo
Leandro Zamprogno da Silveira
Leda do Carmo Oliveira
Leonardo A Silva Barbosa
Leonardo da Silva Santos
Leonardo Leal de Oliveira
Leticia Figueiredo Gomes
Lianne Margalho Negrao Carvalho
Liliane Ruffeil Tabosa
Linny Cristiany Lisboa Nunes
Livia Correa E Castro
Livia Elisei de Faria
Lorena Aisa Oshikiri
Lorena Lira Tavares dos Santos de Lima
Louise Tandaya Bendahan
Lucy Anne da Cruz Goncalves
Luis Augusto Silva de Alcantara
Luis Claudio Santos Pinto
Luis Rodolfo D. Carneiro Filho
Luis Rodrigo Pontes Cidrão
Luis Rodrigo Pontes Cidrão
Luiz Carlos Cavaleiro de Macedo Junior
Luiz Eduardo Lemos Da Silva
Luiz Felipe Cota Soares 
Luiz Fernando Ribeiro de Miranda Mourão
Luiz Otávio Ribeiro da Fonseca Neto
Makxon Denys Feitosa De Sousa
Manuel Albino Ribeiro de Azevedo
Marcello Henrique Silveira
Marcelo Alessandro Costa da Silva
Marcelo Azevedo Maia
Marcelo Barbosa de Castro
Marcelo Luiz Couto Tavares
Marcelo Trindade de Oliveira
Marcia Regina de Castro Rodrigues
Marco Antonio Leal Santos
Marco Tulio Martins Malheiros
Marcus Cesar Moraes Nogueira
Maria Amelia Lopes dos Santos
Maria Cristina dos Santos
Maria Cristina dos Santos
Maria da Conceicao Nascimento Pinheiro
Maria da Graca Medeiros Matos
Maria de Nazaré Conceição e Silva Pinheiro
Maria De Nazare da Cruz Brito
Maria de Nazareth Nunes Viana
Maria Iza Vilhena de Souza
Marilia Brasil Xavier
Marina de Freitas Sales
Marina de Freitas Sales
Marinilia Ferraz Maia
Mario Herculano Marinho da Silva
Marion Guimarães Drago
Mariregia De Souza Ferreira
Marlize Maria Maia Moura
Marta Angelina Velazquez
Mauricio da Camara Ferreira
Mayane Cunha de Oliveira
Mayara Marvia Matias Machado

Mayra Oliveira  Costa
Midiã Batista Justo Pereira
Miguel Correa Pinheiro
Moizes Assayag Martins
Monica Ribeiro Maues Cavallero
Nadson Olimpio Duarte de Sousa
Naiade Moreira de Oliveira
Nara Macedo Botelho 
Nathalia Carolina Cabral Dias
Nayarah Potyara Santos Castro
Nilton Cezar Jorge Sadeck
Orestes Gastão de Toledo Bozza Neto
Oswaldo Cardoso Frazao Neto
Othelo Amaral de Oliveira
Pablo Baptista Oliveira
Pablo de Melo Maranhão Pereira
Patyelly Alves Tavares
Paulo Geraldo da Silva
Paulo Henrique Barbosa de Araujo
Paulo Rezende Monteiro
Paulo Sergio Farias de Almeida
Paulo Ygor Agrassar da Silva
Pedro Alves Almeida Lins
Pedro Luiz Munhoz
Pedro Murilo Moreira Pantoja
Pedro Ruan Chaves Ferreira
Phelipe Augusto Rabelo Paixão
Phelippe Coldebella Paz Aragão
Philippe Kalleo Sampaio Matos
Poliecio de Matos Lacerda
Priscila Moreira de Alcantara
Procion Barreto da Rocha Klautau Neto
Raimundo Ambrosio Filho
Raimundo Heder Alves de Souza
Raimundo Jose Chaves Santos Junior
Raimundo Nonato Queiroz de Leão
Raimundo Pereira Sobrinho Junior
Rayssa Pinheiro Miranda
Regiane Miranda Arnund Sampaio
Regina Celis Araujo Moura Rego
Renan Domingos Gavião de Carvalho
Renê Augusto Gonçalves E Silva
Ricardo de Almeida Quintairos
Ricardo Sousa Lobato
Rita Moura de Souza
Roberta Lorena Lima Bezerra
Roberto Jose de Carvalho Neto
Rodolfo Skrivan
Rodolfo Souto Ataide Gomes
Rodrigo Simiema Lustosa
Rosangela Murça Andrade Costa
Rubens Ruela dos Anjos
Rudival Faial de Moraes Junior
Ruth Helena Andrade Carrera
Ruy Victor Simões Pontes
Sandro Henrique de Souza Dantas Oliveira
Sanny Valois da Silva 
Sanny Valois da Silva
Savio Monteiro de Souza
Sebastião Ferreira da Silva Neto
Shirley Cristina dos Santos Pereira
Shirley Suely dos Santos Albuquerque
Silvia Ferreira Rodrigues Muller
Silvio César Alves da Silva Filho
Suianny Beltrão dos Santos
Tamires Gomes de Albuquerque
Tanaiara da Silva Paganelli
Thaila Lopes da Silva
Thiago  das Dores Pereira
Thiago Wilson Pinto Araujo
Thianni Christina Carvalho Souza
Thiellen Keissy Cunha Oliveira
Thyago de Almeida Barbosa
Ugo Bicego Queiroz
Valeria Aparecida Caselli Ferreira
Vanessa Campos Couto da Rocha
Vanessa Melo Ferreira
Vanessa Santana de Carvalho
Vania Lucia Noronha Cavalcante
Veronica de Jesus Rodrigues Cardozo Costa
Vinicius Costa Souza
Vinicius Pinto Savino
Walid Charif Naim Filho
Wanderson Renan Figueiredo de Carvalho
Weice Mayane Cunha de Oliveira
Williams Barbosa Melo
Wilson Fernandes Bezerra
Wladimir Moreno Monteiro
Yrapuan dos Reis Remigio Moreira

NOVOS SINDICALIZADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
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PRESENÇA NOS DEBATES MAIS 
IMPORTANTES DA SAÚDE DO ESTADO

O ano de 2015 foi marcado 
por uma série de confe-
rências que culminaram 

com a 15ª Conferência Nacio-
nal de Saúde. Marcando pre-
sença nos debates em torno de 
uma saúde melhor para todos, 
o Sindmepa participou de con-
ferências municipais realizadas 
em Belém, Marituba, Santa-
rém e Marabá; da conferência 
estadual realizada em setembro 
e também da 15ª Conferência 
Nacional, em Brasília. 

Mais de 700 pessoas 
participaram da 11ª Confe-
rência Estadual de Saúde no 
Centro de Cultura e Formação 
Cristã (Seminário Pio X), em 
Marituba, de 15 a 17 de setem-
bro. A conferência deliberou 
sobre propostas e diretrizes 
que seriam encaminhadas à 
conferência nacional, ocorrida 
em Brasília (DF), de 1º a 4 de 
novembro do ano passado. As 

conferências municipais foram 
realizadas de 9 a 15 de julho.

Na conferência estadual 
o Sindmepa apresentou um 
documento elaborado pelo sin-
dicato contendo uma análise da 
saúde pública no Estado com 
contribuições para debates e 
propostas. As propostas gira-
ram em torno da valorização 
dos trabalhadores da saúde; 
reforço à atenção primária; 
mais estrutura para média e 
alta complexidade; controle 
social; e financiamento e gestão 
no SUS.

As Conferências munici-
pais discutiram eixos temáticos 
como: Direito à saúde, garantia 
de acesso e atenção de qualida-
de; Financiamento público e a 
relação público-privado; Parti-
cipação social e a representa-
tividade do controle social no 
SUS; e Gestão do trabalho e da 
educação na saúde.

O Sindmepa ampliou 
sua participação no CES com 
uma vaga de titular e suplen-
te. Renovamos nossa partici-
pação no Conselho Estadual 
de Saúde (2016-2018), em 
uma chapa composta com o 
Coren/PA, CRF-PA e Sind-
saúde-PA. Foram indicados 
como representantes do Sind-
mepa os diretores João Gou-
veia (titular) e José Martins 
(suplente). O CES é um órgão 
colegiado de deliberação 
superior do Sistema Único de 
Saúde (SUS), vinculado à Se-
cretaria de Estado de Saúde 
Pública (Sespa), no âmbito do 
Estado. É o mais importante 
canal de controle social da 
saúde, já que é formado por 
entidades representantes de 
trabalhadores, usuários e po-
der público. Daí a importân-
cia da participação ativa de 
entidades da sociedade civil 
organizada em sua estrutura. 
É uma tentativa de garantir 
a participação popular na 
política de saúde. Exemplo 
clássico de democracia direta 
que tem todo nosso apoio.

Manutenção 
no CES

Conferências por uma saúde melhor para todos
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ARTIGO

A DIFÍCIL RELAÇÃO COM PLANOS DE SAÚDE

Apesar da Lei 13.003/2014 e de 
diversas resoluções da Agência 
Nacional de Saúde (ANS), essas 

medidas não apresentaram os resultados 
esperados pois os planos de saúde continu-
am a manter contratos e cláusulas leoninas 
sem reajuste, valores defasados, glosando 
procedimentos, entre outras irregularida-
des.

Em 2015, o grupo Unidas apresentou 
uma proposta de reajuste dos honorários 
médicos considerada indecorosa pela cate-
goria. Percentual de 5,85% sobre os valores 
que já vinham praticando da CBHPM 4ª 
edição (2005), o que representa um valor 
de 70% do INPC dos últimos 12 meses que 
foi de 8,34%. Obviamente, essa proposta 
foi rechaçada pela categoria.

Somente um movimento nacional de 
valorização da CBHPM em vigor pelas 
entidades médicas e com participação das 
comissões nacional e estaduais de hono-
rários médicos e a participação maciça da 
categoria para implantarmos um contrato, 
e lei aprovada com garantias de reajuste, 
prazos, normatizando glosas, prazo de pa-
gamento utilizando a CBHPM em vigor, 
poderá modificar este panorama ainda no 
momento desfavorável.

Com a esperada recuperação financei-
ra da Unimed, em 2016, isto poderá mudar 
e servir de padrão para os outros planos 

que sempre alegam que pagam mais que a 
cooperativa dos médicos.

Na contramão dessa realidade estão só 
altos preços cobrados dos usuários e a bai-
xa qualidade dos serviços oferecidos. Ape-
sar dos valores pagos, usuários de planos já 
consideram o atendimento no sistema su-
plementar tão ruim quanto o atendimento 
do SUS. Uma pesquisa realizada pelo Insti-
tuto Data Folha, a pedido do Conselho Fe-
deral de Medicina, mostrou que 42% dos 
entrevistados classificaram os serviços ofe-
recidos pelas operadoras como péssimos, 
ruins ou regulares. A diferença entre os 
dois serviços é cada vez menor, mais pela 
queda de qualidade do serviço prestado pe-
los planos que pela melhoria dos serviços 
prestados pelo SUS. 

Não há justificativa para o pagamento 
de baixos honorários aos médicos em uma 
atividade que tem uma demanda e um cus-
to muito alto aos usuários de planos. Espe-
ramos que o próximo ano seja mais favo-
rável às negociações com planos de saúde 
e que prevaleça a CBHPM em vigor como 
parâmetro de negociações com os planos. 
A união dos médicos em torno do sindica-
to e da Comissão Estadual de Honorários 
Médicos (CEHM) é fundamental para ob-
termos vitória. Arregacemos às mangas e 
vamos à luta.

JOÃO GOUVEIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SINDMEPA

G o u v e i a
JOÃO 
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