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EDITORIAL

posse de Maria de 
Fátima Guimarães 
Couceiro (foto) como 
presidente do Con-
selho Regional de 
Medicina representa 

mais um capítulo de pioneirismo do 
Conselho da história de vida dessa 
mulher, que vem assumindo respon-
sabilidades ao longo dos anos em 
sua atividade como conselheira, e na 
história do Cremepa também. Pela 
primeira vez uma mulher assume o 
maior cargo do Conselho. Em nossa 
matéria central abordamos a posse 
da nova diretoria do CRM-PA. Em 
seu discurso de posse, Fátima Cou-
ceiro falou das expectativas diante 
da nova função como presidente e 
das bandeiras de luta que a atual ad-
ministração irá defender neste man-
dato. Às páginas 6 e 7.

As políticas públicas acerca da 
doação de órgãos, as dificuldades e 
a luta de quem precisa de um trans-
plante, além de uma análise sobre 
o número de transplantes em nosso 
Estado estão em nossa página 3, em 
uma entrevista com Paulo Roberto 
Brito Cartágenes, coordenador da 
Central de Notificação, Captação e 
Doação de Órgãos (CNCDO) da Se-
cretaria de Estado de Saúde Pública 
(Sespa). Entre os assuntos tratados 
nessa entrevista, Cartágenes diz que 
casos de grande repercussão, como o 
caso da garota Eloá, refém por 100 
horas e assassinada pelo ex-namo-
rado em Santo André (SP), sempre 
aumentam os índices de doação. A 

família de Eloá doou seus órgãos e 
uma paraense recebeu seu coração

Em nossa página 4, uma Resolu-
ção do CFM esclarece que é vedado 
ao médico participar de pesquisa en-
volvendo seres humanos utilizando 
placebo, quando houver tratamento 
disponível eficaz já conhecido.

Um artigo esclarecedor de autoria 
de José Maria de Castro Abreu Jr. re-
tira do esquecimento o Asilo das Ma-
dalenas. O prédio era localizado on-
de hoje se ergue também o Hospital 
Universitário João de Barros Barreto, 
o asilo foi construído no terreno em 
apenas três meses para isolar os pa-
cientes com varíola por volta do ano 
de 1900. O lugar era administrado 
pela Santa Casa de Misericórdia até 
o ano de 1921, quando adquire nova 
função ao ser cedido ao serviço sani-
tário do Estado. O médico Heráclides 
César de Souza Araújo, então chefe 
do Serviço de Profilaxia da Lepra e 
das Doenças Venéreas no Pará, insta-
la ali o hospital de isolamento e para 
o tratamento das meretrizes de então. 
Uma leitura obrigatória para quem se 
interessa pela história da medicina e 
de nossa cidade. À página 5.

À página 8, os depoimentos de 
Dois novos conselheiros, os médicos 
Carlos Alberto Vaz Conceição e Te-
reza Cristina de Brito Azevedo. Eles 
avaliam a função conselhal e falam de 
suas expectativas diante do desafio de 
integrar o Corpo de Conselheiros do 
Cremepa pela primeira vez em suas 
vidas. Também à página 8 encontra-
mos o artigo “Os efeitos do trânsito na 

o início de um novo tempo

Endereço: Avenida Generalíssimo Deodoro, 
223. Fone: (091) 3204-4000 • Fax (091) 
3204-4012 • Cep. 66.050-160 • Belém - Pará 
atendimento@cremepa.org.br

Maria de Fátima Guimarães Couceiro
Presidente; 
Joaquim Pereira Ramos
Vice-presidente;
Terezinha de Jesus de Oliveira Carvalho
1º secretário;

Paulo Sérgio Guzzo
2º secretário;
JoséAntônio Cordero da Silva
1º Tesoureiro
 Jorge Wilson Tuma - 2º Tesoureiro
Aristoteles Guilliod de Miranda
Corregedor
Tereza Cristina de Brito Azevedo
Vice-corregedor

Conselheiros: 
EFETIVOS: Altino Mendes de Nóvoa Neto, 
Antonio Gonçalves Pinheiro, Antonio Jorge 
Ferreira da Silva, Amaury Braga Dantas, Aris-
tóteles Guilliod de Miranda, Arthur da Costa 
Santos, Benedito Pedro Resque de Oliveira, 
Edson Yuzur Yasojima, Francisco Ferreira 

de Souza Filho, Joaquim Pereira Ramos, José 
Antonio Cordero da Silva, Jorge Wilson Tuma,  
Marcus Vinícius Henriques Brito, Maria do 
Carmo Lima de Mendes Lobato, Maria de 
Fátima Guimarães Couceiro, Maria de Nazaré 
Paes Loureiro, Oscar Pereira Júnior, Paulo 
Sérgio Guzzo, Rosângela Brandão Monteiro, 
Terezinha de Jesus de Oliveira Carvalho
SUPLENTES: Adelso Aparecido Pedrosa, 
Antonio Carlos Alves da Silva, Antonio Cerejo 
Ribeiro de Almeida, Benedito Paulo Bezerra, 
Carlos Alberto Vaz Conceição, Emanoel Con-
ceição Resque de Oliveira, Fernando Augusto 
Fonseca Monteiro, Frederico José Correa 
Lobato, Ilcioni Gomes Pereira, José Roberto 
Tuma da Ponte, Lúcio Izan Puget Botelho, Luiz 
Abílio da Silva Oliveira, Maria Cristina Vilhena 

C. Mendonça Rocha, Maria da Conceição 
Ferreira Pinto, Robson Tadachi Moraes de 
Oliveira, Rosa Maria Mesquita Milhomen da 
Costa, Rui Sérgio Monteiro de Barros, Teiichi 
Oikawa, Tereza Cristina de Brito Azevedo, 
Wilson Niwa.

Jornal CRM-PA
Jornalista responsável: 
Soraya Pessoa (MTb 1292)
Textos e reportagens: Ailson Braga 
Projeto gráfico e editoração eletrônica:
Soraya Pessoa e Hamilton Braga 
Publicidade: 3204-4000
Periodicidade: bimestral
Tiragem: 6.000 exemplares
Distribuição: gratuita

Começa um capítulo inédito na história do Conselho de Medicina do Pará

saúde dos ossos”, do médico ortope-
dista Rubens Rodrigues. Nesse artigo, 
o médico fala sobre os efeitos das ho-
ras passadas ao volante de um carro. 
Ele afirma que quando sentamos por 
muito tempo ao volante (em média 
duas horas diárias), sofremos conse-
qüências semelhantes às de longas 
viagens de avião, como fadiga mus-
cular e desgaste nas articulações. 

À Página 9 lançamos, a partir des-
te número, uma nova seção. Trata-se 
do “Espaço do Conselheiro”. A cada 

edição, o Jornal CRM-PA trará um 
artigo de um conselheiro acerca de 
um tema relevante seja ético, cien-
tífico ou de interesse da categoria 
médica. Nesta edição trazemos o ar-
tigo “A formação do médico, as con-
dições de trabalho e o erro médico”, 
da conselheira Fátima Couceiro. Ela 
avalia vários aspectos relacionados 
ao assunto, tomando por base a visão 
da imprensa e analisando aspectos li-
gados à formação do médico.

Vale a pena conferir.

Fátima Couceiro é a primeira mulher a assumir a presidência do Cremepa
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ENTREVISTA

doar órgão é um
ato de cidadania

PAuLO RObERTO bRITO CARTágENES

o coordenador da Central de notificação, Captação e 
doação de órgãos, da sespa, afirma que casos de grande 
repercussão sempre aumentam os índices de doação 
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O médico Paulo Cartágenes, co-
ordenador da Central de Notificação, 
Captação e Doação de Órgãos (CN-
CDO) da Secretaria de Estado de Saú-
de Pública (Sespa) analisa o quadro 
da doação de órgãos no Pará O trans-
plante de órgãos ganhou novamente 
espaço nos meios de comunicação e 
chamou a atenção da sociedade para a 
importância do ato, com a doação dos 
órgãos da estudante Eloá Cristina Pi-
mentel da Silva, 15 anos, que morreu 
após 100 horas de seqüestro em Santo 
André (SP). O coração da adolescente 
foi recebido por uma paraense

nO caso da Eloá, no qual a família 
doou os órgãos, repercutiu de algu-
ma maneira positiva no aumento 
da doação de órgãos no País?
rSim. Em todos os momentos que 
alguma pessoa ilustre doa ou recebe 
órgãos, ou em casos com repercussão 
nacional, como o da jovem Eloá, em 
São Paulo, e do menino João Hélio, 
no Rio de Janeiro, há um incremento 
nos índices de doação de órgãos para 
transplante.

nComo está o número de doações 
no País e no Pará?
rApós um período de decréscimo 
nos últimos dois anos, o número de 
doações tem crescido no Brasil. Po-
rém, ainda temos no Pará índices de 
doação e transplantes bem abaixo do 
que a população necessita.

nO que é preciso fazer para au-
mentar o número de doações?
rA sociedade precisa, de um modo 
geral, se conscientizar da importância 
da doação de órgãos e não esquecer 

o quanto este ato pode salvar ou me-
lhorar a vida de diversas pessoas. As 
equipes de saúde nos hospitais tam-
bém precisam se empenhar, cada vez 
mais, neste processo.

nQuais são os órgãos que podem 
ser doados?
rCom o doador vivo, é possível do-
ar um rim, parte do fígado ou de um 
pulmão, em geral a parentes ou então, 
somente com ordem judicial, para 
não parentes. Com doador em morte 
cerebral, o coração ou válvulas cardí-
acas, pulmões, rins, fígado, pâncreas 
e intestino podem ser doados. Até 
seis horas após a parada do coração, é 
possível doar córneas, ossos, tendões 
e pele.

nComo está a situação do Pará em 
termos de estrutura para transplan-
tes? Qual é a realidade técnica? O 
que se faz de transplantes aqui?
No Estado, há atualmente equipes 
credenciadas junto ao Ministério da 
Saúde em hospitais públicos e priva-
dos para a realização dos transplantes 
de rins, córnea, coração e válvulas 
cardíacas.

nQuais são as maiores demandas 
do Pará? Quantas pessoas na fila 
de espera?
r A maior quantidade de pacientes 
estão nas listas de rim e córnea. Dados 
recentes, até o dia 31 de outubro de 
2008, revelam que há 540 pacientes 
aguardando córnea, quatro aguardan-
do coração, e 758 aguardando rim. 
No momento, cerca de 1.200 pessoas 
estão inscritas na CNCDO, a espera 
de um transplante.

nQual é o número de transplantes 
no Estado?
rNos últimos cinco anos, foram re-
alizados cerca de 130 transplantes ao 
ano no Pará, sendo em maior quanti-
dade os transplantes de córnea. Nos 
dez primeiros meses de 2008, foram 
realizados 15 transplantes de rim e 85 
de córnea. Não houve de coração.

nO Brasil ocupa qual posição no 
ranking dos países onde se faz do-
ação de órgãos? E o nosso Estado? 
Fale um pouco sobre isso.
rA nível mundial, o Brasil tem o 
maior programa público de trans-
plantes do mundo. Cerca de 90% dos 
transplantes em nosso país são feitos 
por meio do Sistema Único de Saú-
de (SUS). É um alto investimento do 
governo na saúde da população. O 
Pará, contudo, assim como toda a re-
gião Norte do Brasil apresenta baixo 
índice de doação e transplantes. É por 
isso que muitos pacientes migram pa-
ra outros Estados do eixo Sul-Sudeste 
em busca desse tratamento.

nQual é a política de doação de ór-
gãos no Pará?
rEste governo tem colocado a situação 
dos transplantes também como priorida-
de na saúde pública. Medidas para o in-
cremento dos transplantes já em curso no 
Estado e para viabilização de outros estão 
sendo implementadas.

nHá trabalhos específicos que con-
tam com ações de outras secretarias 
e órgãos? Ou o trabalho é exclusivo 
da Sespa?
rEm geral, as campanhas da Sespa 

voltadas para uma maior divulgação 
do assunto têm tido a participação de 
outras esferas do governo e de orga-
nizações não-governamentais. Em 
setembro, por exemplo, houve a “1ª 
Corrida pela Vida”, em uma parce-
ria da Sespa, Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer e Federação de Atle-
tismo do Estado. Este evento, inclu-
sive, já foi incluído no calendário de 
corridas de rua do Pará.

nNo Pará, uma pessoa que preci-
sa de transplante deve fazer o quê? 
Além da central de transplantes,  
como ONGs e associações voltadas 
para a questão, trabalham e contri-
buem para a situação?
rA decisão sobre a necessidade de 
transplante de um paciente é do seu 
médico assistente. Neste momento, 
ele deverá ser inscrito na central de 
transplantes, caso seja para um tipo de 
cirurgia realizada no Pará, ou encami-
nhado para tratamento fora de domi-
cílio, por meio de seu município de 
origem. Existem, sim, ONGs relacio-
nadas a este tema, com destaque no 
Estado para a Associação dos Renais 
Crônicos e Transplantados do Pará e a 
Associação Paraense dos Amigos do 
Fígado, que apóiam os pacientes por-
tadores de doenças renais e hepáticas, 
respectivamente.

nO que podemos esperar sobre a 
ampliação do leque de transplantes 
no Pará?
rPela necessidade cada vez maior 
dos pacientes portadores de doenças 
hepáticas, como a cirrose e as hepati-
tes crônicas, o Estado deverá dispor, 
em breve, de transplante de fígado.



CRM-PA 4

RESOLuÇÕES E PARECERES

(Publicada no D.O.U. de  22 de ou-
tubro de 2008, Seção I, p.90)

É vedado ao médico participar de 
pesquisa envolvendo seres humanos 
utilizando placebo, quando houver tra-
tamento disponível eficaz já conhecido.

O Conselho Federal de Medicina, 
no uso das atribuições conferidas pe-
la Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 
1957, regulamentada pelo Decreto nº 
44.045, de 19 de julho de 1958, e altera-
da pela Lei nº 11.000, de 15 de dezem-
bro de 2004, e

Considerando que cabe ao Conselho 
Federal de Medicina e aos Conselhos 
Regionais de Medicina supervisionarem 
a ética e o exercício da medicina e zela-
rem pelo prestígio e pelo bom conceito 
da profissão em toda a República;

Considerando que o artigo 126 do 
Código de Ética Médica veda ao médi-
co a obtenção de vantagens pessoais, ter 

interesses comerciais ou renunciar à sua 
independência profissional em relação 
a financiadores de pesquisa médica da 
qual participe;

Considerando que o artigo 129 do 
Código de Ética Médica veda a exe-
cução ou a participação do médico em 
pesquisa em que haja necessidade de 
suspender ou deixar de usar terapêuti-
ca consagrada e, com isso, prejudicar o 
paciente;

CONSIDERANDO a necessidade 
do Conselho Federal de Medicina em 
manter os padrões éticos da Medicina 
nos níveis mais elevados e, principal-
mente, na defesa dos interesses dos se-
res humanos, única e verdadeira razão 
de ser da Medicina;

CONSIDERANDO que a Declara-
ção de Helsinki, promulgada em 1964 
pela Associação Médica Mundial e ado-
tada pela totalidade de seus membros é 
o documento sobre pesquisas médicas 

em seres humanos, com maior impacto, 
dimensão e aceitação em todo o mun-
do;

CONSIDERANDO o decidido na 
Assembléia Geral de 2008 da Asso-
ciação Médica Mundial, realizada nos 
dias 15 a 18 de outubro, em Seul – Co-
réia do Sul, que alterou o artigo 29 da 
Declaração de Helsinki, permitindo o 
uso de placebo mesmo havendo trata-
mento reconhecidamente eficaz, por 
razões metodológicas;

CONSIDERANDO não haver evi-
dências científicas que justifique a com-
placência ética adotada no uso de pla-
cebo pela alteração da atual Declaração 
de Helsinki;

CONSIDERANDO a não aprova-
ção pela representação médica brasi-
leira das alterações propostas para a 
nova redação do artigo 29 da Decla-
ração de Helsinki (revisão 2004), re-
numerado para o artigo 32 na Assem-

bléia de Seul-Coréia do Sul;

CONSIDERANDO o decidido em 
sessão plenária de 23 de outubro de 
2008,

RESOLVE

Art. 1º É vedado ao médico vín-
culo de qualquer natureza com pes-
quisas médicas envolvendo seres 
humanos, que utilizem placebo em 
seus experimentos, quando houver 
tratamento eficaz e efetivo para a 
doença pesquisada.

Art. 2º Esta resolução entra em vi-
gor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Brasília-DF, 23 de outubro de 2008

EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE 
Presidente 

 LÍVIA BARROS GARÇÃO
Secretária-Geral

resolução CFM n º 1.885/2008

(Publicada no D.O.U. de 21 de no-
vembro de 2008, Seção I, p. 271)

Dispõe sobre as “Normas Mínimas 
para o Funcionamento de consultórios 
médicos e dos complexos cirúrgicos para 
procedimentos com internação de curta 
permanência”.

O CONSELHO FEDERAL DE ME-
DICINA, no uso das atribuições conferi-
das pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro 
de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 
44.045, de 19 de julho de 1958, e Lei nº 
11.000, de 15 de dezembro de 2004,

CONSIDERANDO que é dever do 
médico guardar absoluto respeito pe-
la vida humana, atuando sempre, em 
qualquer circunstância, em benefício 
do paciente;

CONSIDERANDO que o alvo de 
toda a atenção do médico é a saúde do 
ser humano, em benefício da qual deverá 
agir com o máximo de zelo e o melhor de 
sua capacidade profissional;

CONSIDERANDO que o médico 
deve envidar o máximo esforço na busca 
da redução de riscos na assistência aos 
seus pacientes;

CONSIDERANDO que é dever do 

médico utilizar todos os meios disponí-
veis de diagnóstico e tratamento ao seu 
alcance em favor do paciente;

CONSIDERANDO as condições 
mínimas de segurança para a prática da 
anestesia, previstas na Resolução CFM 
nº 1.802, de 4 de outubro de 2006;

CONSIDERANDO a evolução tec-
nológica e tendência da realização de 
procedimentos clínico-cirúrgicos de 
curta permanência, buscando a racio-
nalização de custos;

CONSIDERANDO que todo Centro 
Cirúrgico deve possuir uma sala de re-
cuperação pós-anestésica, com qualida-
de de leitos, instrumental, equipamentos 
e material de acordo com o número de 
salas e complexidade dos procedimentos 
nele realizados, em cumprimento ao dis-
posto na Portaria nº 1.884/94, do Minis-
tério da Saúde;

CONSIDERANDO o conteúdo da 
Resolução CREMERJ n° 180/2001 e 
seu Anexo, que regulamenta, no âmbito 
de sua jurisdição, as “Normas Mínimas 
para o funcionamento dos Complexos 
Cirúrgicos para Procedimentos com In-
ternação de Curta Permanência”;

CONSIDERANDO o conteúdo da 

Resolução nº 169, de 19 de junho de 1996, 
da Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo, que estabelece Norma Técnica 
disciplinando o funcionamento dos esta-
belecimentos que realizam procedimentos 
clínico-cirúrgicos ambulatoriais no âmbito 
daquela Unidade da Federação;

CONSIDERANDO, finalmente, o 
que ficou decidido em Sessão Plenária 
de 13 de novembro de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar as “Normas Míni-
mas para o Funcionamento de consultó-
rios médicos e dos complexos cirúrgicos 
para procedimentos com internação de 
curta permanência”, anexas a esta Reso-
lução.

Art. 2º Os estabelecimentos pú-
blicos, privados, filantrópicos ou de 
qualquer natureza, que se proponham 
a prestar internação de curta perma-
nência, deverão estruturar-se de acordo 
com a presente Norma.

Art. 3º As unidades de saúde refe-
ridas no anexo são hospitais, clínicas, 
casas de saúde, institutos, consultórios, 
ambulatórios isolados, centros e postos 
de saúde e outras que executem os pro-
cedimentos clínico-cirúrgicos de curta 
permanência.

Art. 4º As áreas físicas e instala-

ções das Unidades classificadas por es-
ta Resolução deverão obedecer às nor-
mas gerais e específicas do Ministério 
da Saúde e da Vigilância Sanitária.

Art. 5º Os diretores técnicos das 
unidades de saúde são responsáveis pe-
lo cumprimento das normas aqui esta-
belecidas, bem como pela provisão dos 
recursos físicos, humanos e materiais 
exigidos para a sua fiel execução.

Art. 6º As Unidades de que trata a 
presente Resolução, atualmente existen-
tes, deverão adequar-se às referidas Nor-
mas num prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias.

Art. 7º Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrá-
rio, em especial a Resolução CFM nº 
1.409/94.

Brasília-DF, 13 de novembro de 2008

EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE
Presidente

LÍVIA BARROS GARÇÃO
Secretária-Geral

OBS: Devido a uma questão de espaço 
não reproduzimos esta Resolução inte-
gralmente. A íntegra do documento pode 
ser acessada no site do CFM (www.por-
talmedico.org.br).

resolução CFM nº 1.886/2008
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MEMÓRIA

José Maria de Castro Abreu Jr.*

história dos lugares de 
alguma forma resiste 
às modificações e, às 
vezes, surpreenden-
temente, consegue se 
preservar parcialmente 

em objetos que insistem em permanecer 
em espaços que se transformaram total-
mente com o passar dos anos.

Qualquer um que atravesse a entra-
da principal do Hospital Universitário 
João de Barros Barreto se depara com 
uma imagem de São Sebastião, mas 
poucos têm idéia que aquele santo está 
ali muito antes do hospital sequer exis-
tir, testemunha silenciosa dos dias que 
há muito se foram.

Aquela peça sacra talvez seja tudo 
o que restou do Hospital São Sebastião, 
um dos hospitais que havia ali naque-
le lugar, juntamente com o Domingos 
Freire e o São Roque, que funcionava 
nas proximidades, em uma casa aluga-
da. Todos desaparecidos praticamente 
sem deixar rastros, como que amputa-
dos da memória coletiva.

Cada um merecia ser abordado in-
dividualmente. Entretanto, por razões de 
espaço, por suas próprias peculiaridades e 
por representar um período da Saúde Pú-
blica no Estado, abordaremos inicialmen-
te o Hospital São Sebastião.

Construído em apenas três meses para 
isolar os pacientes com varíola por volta 
de 1900 pela firma Manoel Pedro & Cia, 
era uma edificação pavilhonar de madei-
ra, pintada em tons claros, medindo 120 
metros de comprimento por 22 de largura 
projetada pelo engenheiro Luiz Maximino 
de Miranda Corrêa, sobre indicações do 
governador e também médico José Paes 
de Carvalho. Constituía-se de três corpos 
independentes uns dos outros ligados por 
varandas cobertas.

 No primeiro corpo estava a recepção, 
aposentos das enfermarias, capela sob 
a invocação de São Sebastião, farmácia 
e gabinete do médico. No segundo fica-
vam as grandes enfermarias e no terceiro 
os quartos particulares para pensionistas, 
refeitório, cozinha e dispensa. Tinha água 
encanada e luz elétrica, coisa pouco co-
mum na época, ainda mais levando-se em 
conta sua distância do centro da cidade.

 Era administrado pela Santa Casa de 
Misericórdia até o ano de 1921, quando 
adquire nova função ao ser cedido ao ser-
viço sanitário do Estado. O médico Herá-
clides César de Souza Araújo, então chefe 
do Serviço de Profilaxia da Lepra e das 
Doenças Venéreas no Pará, instala ali o 

hospital de isolamento para contagiantes 
venéreos, destinado exclusivamente para 
o tratamento de meretrizes.

Como as irmãs de caridade que ad-
ministravam o hospital se recusaram a 
prestar assistência à nova clientela, He-
ráclides fez com que as freiras desocu-
passem o estabelecimento, que passou 
a ter administração leiga e logo teve sua 
capacidade ampliada de 35 leitos para 
80. O médico Raimundo da Cruz Morei-
ra assumiu a função de diretor e o estabe-
lecimento ganharia o apelido de “Asilo 
das Madalenas” denominação pelo qual 
ficaria conhecido nesta nova fase.

Na época cabia à polícia fazer o re-
censeamento de todas as meretrizes da 
capital, as quais se tentava que ficassem 
localizadas em um único bairro da cida-
de, as chamadas “zonas”. Estas possuíam 
cadernetas de identidade fornecida pelo 
Instituto Médico Legal com o seguinte 
cabeçalho “Serviço Medico-Policial das 
Meretrizes, profilaxia das doenças vené-
reas e fiscalização da prostituição” e eram 
obrigadas a se apresentarem semanalmen-
te para exame médico no Instituto de Pro-
filaxia das Doenças Venéreas. Havia 772 
“mulheres públicas” matriculadas

O Instituto funcionava no mesmo 
prédio onde hoje se localiza a Academia 
Paraense de Letras na rua João Diogo. 
Das oito às doze horas eram atendidos 
homens, mulheres e crianças e o turno 
da tarde era dedicado ao atendimento 
exclusivo das meretrizes; todo serviço 
era gratuito. O prédio era bem equipado 
possuindo nos jardins inclusive biotério 
com carneiros que forneciam sangue pa-
ra reação de Wassermann.

As prostitutas que apresentassem do-
enças necessitando de isolamento eram 
internadas compulsoriamente no Hospi-
tal São Sebastião, mas segundo o próprio 
Heráclides de Souza Araújo em relatório, 
no final das contas o resultado era sempre 
positivo.  “De regra elas saem saudosas, 
e voltam muitos domingos a fio, visitar o 
estabelecimento e levar mimos as enfer-
meiras”, escreveu, afirmando ainda que 
muitas vezes era o hospital que lhes mata-
va a fome, sendo comum que algumas se 
oferecessem para permanecer prestando 
serviços voluntários apenas em troca de 
comida. A maioria dos casos admitidos 
era de lesões sifilíticas ou neisséricas.

Nesta nova fase as instalações do 
Hospital foram ampliadas e algumas 
salas receberam nomes como “Sala Edu-
ardo Rebello”; a recepção passou a se 
chamar “Carlos Chagas”; as enfermarias 
ficaram conhecidas como “Gaspar Via-
na”, “Werneck Machado” e “Silva Araú-

o asilo das Madalenas

jo”. Também foi criado um laboratório 
de pesquisa bacteriológica denominado 
“Oswaldo Cruz”, uma sala de pequenas 
cirurgias denominada “Souza Araújo”, 
uma moderna lavanderia com estufas 
francesas da marca Geneste, Hercher & 
Comp., para desinfecção de roupas ao 
calor de 120 graus, e banheiros especiais 
para tratamento sulfuroso das dermatoses 
seguindo os modernos preceitos médicos 
de uma era pré-antibióticos.

Aliás lutar contra infecções bacteria-
nas e treponêmicas numa época em que a 
penicilina não era sequer sonhada consti-
tuía-se em um grande desafio para o médi-
co e um grande tormento para o paciente. 
O tratamento era à base de lavagens vagi-
nais, uretrais e vesicais, banhos sulfurosos 
e com permanganato, curativos, caute-
rizações, injeções intravenosas de Neo-
salvarsan, intramusculares e subcutâneas 
de sais mercuriais, sais de quinino, óleo 
canforado, estricnina, ergotina, adrenalina 
e morfina. Havia, também, espaço para 
modernidades médicas da época como 
aplicações de “Eletricidade Farádica”.

É claro que um programa de saúde 
que previa um hospital destinado à “mu-
lheres públicas” era uma questão polêmi-
ca por natureza. Souza Araújo defendia-se 
argumentando que não se tratava de uma 
apologia à prostituição, mas uma questão 
puramente de saúde pública e vigilância 
sanitária. Planejava inclusive no hospital 
um curso de alfabetização para as pacien-
tes e atividades de reabilitação como corte 
e costura ou outros ofícios que pudessem 
reintegrá-las à sociedade.

Reconhecia ainda as dificuldades do 
programa em cadastrar as ditas cortesãs 
de luxo, que definia como mulheres re-
cebiam em casa “certos amigos” e que 
freqüentavam, “às vezes”, uma casa de 

“rendez-vous”. Quando muito, conseguia 
que elas freqüentassem o Instituto duas 
vezes por mês, desde que não fossem 
fichadas pela polícia e fossem atendidas 
no horário da manhã (turno dedicado a 
“pessoas comuns”).

Embora a atitude de segregar as prosti-
tutas possa soar, hoje, como politicamente 
incorreta, o fato deve ser analisado dentro 
de seu contexto histórico, sabendo-se que 
pelas primeiras décadas do século XX uma 
onda eugênica, de certo modo, teve seu 
momento no Brasil conquistando muitos 
adeptos, principalmente entre os formula-
dores das políticas de saúde. E como a des-
continuidade das ações é a principal carac-
terística dos programas de saúde pública 
no Brasil, o Hospital São Sebastião sumiu 
do mapa, como tantos outros, sem deixar 
substituto, e as doenças venéreas passaram 
atender pela sigla de DSTs (doenças sexu-
almente transmissíveis).

Acabar com um hospital de referên-
cia e mudar o nome de doenças pode até 
alterar os números oficiais, mas  nem 
sempre se traduz em alterações para 
melhor no perfil epidemiológico de uma 
comunidade.
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*Médico formado pela Universidade Federal 
do Pará (UFPA). Patologista pela Universi-
dade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 
Especialista em Patologia pela Sociedade Bra-
sileira de Patologia.
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Foto do Hospital São Sebastião, conhecido também como Asilo das Madalenas
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ela primeira vez 
na história do Con-
selho Regional de 
Medicina do Estado 
do Pará (CRM-PA) 
uma mulher assu-

me a presidência do Conselho. A 
conselheira Maria de Fátima Gui-
marães Couceiro é a nova presiden-
te do CRM-PA. A posse da nova 
diretoria do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Pará ocor-
reu no dia Belém, 3 de outubro de 
2008, em dois momentos distintos. 
O primeiro momento se deu no ple-
nário do CRM-PA e o segundo na 
solenidade festiva na Assembléia 
Paraense, às 20 horas. 

Em seu discurso de posse Fáti-
ma Couceiro frisou que a data era 
importante historicamente falado. 
“Hoje é um dia histórico: pela pri-
meira vez uma mulher assume a 
presidência do CRM-PA. E antes 
que o meu discurso seja interpreta-
do como um libelo feminista, inde-
pendentemente do seu teor, gostaria 
de deixar bem claro que não sou 
feminista. Sou mulher, trabalho, me 
divirto, desempenho meu lugar na 
sociedade, sei que ambos os sexos 
têm seu papel nesta mesma socieda-
de, tenho sonhos e tudo o mais, sem 

perder a feminilidade”, afirmou a 
nova presidente do Cremepa.

Fátima Couceiro frisou que em-
bora ela viva em uma sociedade na 
qual a mulher ainda sofre muita dis-
criminação, teve a sorte de pertencer 
a uma família na qual as mulheres 
têm uma persona-
lidade muito forte. 
Em sua opinião, is-
so ajudou a moldar 
os eu caráter e o 
seu modo de ver a 
vida. A presidente 
do CRM-PA des-
tacou o papel de 
cada uma dessas 
mulheres de sua 
família: “Posso di-
zer que tive o pri-
vilégio de nascer 
em uma família de 
mulheres fortes e 
corajosas; que souberam fazer pre-
valecer suas idéias, seus ideais. Ho-
je cito três delas, que, cada qual em 
seu tempo, foram fortes e lutadoras. 
Falo de Elisa Coutinho Guimarães, 
minha avó, que lutou por seu amor 
quando, contrariando a família, ca-
sou-se com meu avô, abandonando 
uma vida abastada, constituindo 
com ele uma família de 13 filhos. E 

Fátima Couceiro assume presidência do Cremepa
nova diretoria toma posse e 
presidente, Fátima Couceiro, 
anuncia como será a atual 
administração do Conselho

Acima: As mulheres que integram o Conselho do Pará. À 
esquerda: diretoria e corpo de funcionários do Cremepa

ao enviuvar, criou 
seus filhos sozi-
nha, enfrentando 
as adversidades 
de cabeça erguida 
e com serenidade. 
Mais tarde, tendo 

ficado cega, não se deixou abater 
pela amargura, sempre demons-
trando o amor por seus netos, que 
nunca ouviram de seus lábios uma 
queixa sequer. Falo também de 
minha mãe, Maria de Nazaré Gui-
marães Couceiro, mãe de 12 filhos, 
dona de casa incansável, dedicada a 
todos nós, sempre atenta às nossas 
necessidades e pronta a nos socor-

rer, criando-nos para estudar e tra-
balhar; que junto com meu pai en-
frentou todas as dificuldades que a 
vida lhe trouxe, com coragem e de-
terminação; também de minha irmã 
Alzira, alegre, sensível e corajosa, 
forte e tão feminina; chegou a ser a 
única mulher a ocupar um cargo de 
diretoria na Volkswagen, em todo o 
Brasil. Mulher destemida e exem-
plo para todos em minha família. 
Com sua morte deixou em nossos 
corações um vazio, que jamais se-
rá preenchido. Penso nela todos os 
dias da minha vida. É meu exemplo 
de vida, em quem busco força para 
ser perseverante e corajosa. A elas 
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Fátima Couceiro assume presidência do Cremepa
por este setor, do qual tive que me 
afastar ao assumir outras funções, 
mas do qual ainda sinto saudades. A 
Dra. Izabel foi também a primeira 
mulher a ocupar a vice-presidên-
cia do Conselho, seguida pela Dra. 
Maria de Nazaré Paes Loureiro, que 
muito me ensinaram e incentivaram 
quando vim a me tornar vice-presi-
dente em 2006”, relembrou.

Em seu discurso de posse, a 
conselheira relembrou toda a traje-
tória de sua vida profissional, as se 
formar em 1986, pela Universidade 
Federal do Pará, em Clínica Médica, 
passando pela entrada no CRM-PA 
em 1998, a convite do conselhei-
ro José Antonio Cordero. Fátima 
Couceiro anunciou sua vontade de 
assumir o cargo com todos os ônus 
e bônus: “Apesar do meu tamanho, 
ilude-se quem pensar ser fácil me 
dominar. Tenho opiniões, propos-
tas, vontades; debato, argumento, 
luto; perco e ganho, como tudo e 
como todos, em qualquer circuns-
tância, porém sem jamais desistir ou 
curvar-me diante das adversidades e 
das lutas.”

Ela disse ainda que não seria 
uma “figura decorativa” ou mani-
pulável e que manteria a sua inde-
pendência. “Sou independente pro-
fissionalmente e pretendo continuar 
a sê-lo como presidente deste órgão. 
Sei que o cargo é, também, um car-
go político, mas ainda assim pre-
tendo exercê-lo sem atrelamentos 
a pessoas, instituições, grupos, etc. 
Pretendo trabalhar em parceria com 
todos os que assim manifestarem 
seu desejo de agregar, mas nunca 

com dependência, com subserviên-
cia, com medo”, frisou Fátima Cou-
ceiro.

Ela relembrou que a chapa que a 
elegeu ao Conselho determinava um 
caminho: o da saúde, com a ética e 
com a cidadania. Ela destacou que 
isso só seria possível com a ajuda e 
atuação do Corpo de conselheiros e 
da diretoria. Fátima Couceiro ratifi-
cou que o Conselho de Medicina do 
Estado do Pará não é e jamais será 
um órgão corporativo. “Embora aca-
tando todas as denúncias legalmente 
formuladas, independentemente de 
seu teor ou dos envolvidos, jamais 
indiciará médicos por denúncias in-
consistentes. Ao contrário, sempre 
apurará, questionará e julgará seus 
pares com imparcialidade e justiça, 
dando a todos os médicos porventu-
ra indiciados o mais amplo direito 
de defesa, mantendo firme seu com-
promisso legal de defesa da socieda-
de, compromisso esse que daremos 
continuidade”, anunciou.

A presidente do Cremepa fez 
questão de lembrar que algumas das 
bandeiras de luta de sua administra-
ção serão a abertura indiscriminada 
de novos cursos de medicina; o tra-
balho em parceria com as coorde-
nações dos cursos de Medicina no 
Estado; a busca pela melhoria do 
ensino médico; o estímulo ao ensino 
da ética médica nos cursos médicos; 
o desenvolvimento de programas de 
educação continuada, em parceria 
com as sociedades especializadas, 
na capital e no interior; o investi-
mento em conhecimento e informa-
ção científica e ética; a continuida-

meu mais sincero reconhecimento. 
Vejo em mim um pouco de cada 
uma delas.”

Maria de Fátima Couceiro não 
esqueceu de citar o exemplo de ou-
tras mulheres que marcaram a me-
dicina do Brasil, como Maria Au-
gusta Generosa Estrella, a primeira 
brasileira diplomada em medicina, 
em Nova Iorque, em 1881, pois as 
escolas brasileiras não aceitavam 
mulheres; Rita Lobato Velho Lopes 
a primeira médica a se formar no 
Brasil, na Bahia, seis anos depois 
de Maria Augusta; e No Pará, Olga 
Maria Paes de Andrade, a pioneira 
formada, em 1929.

Ela também citou conselheiras 
que a nortearam e influenciaram no 
trabalho no Conselho, como Elisa 
Chermont Roffé, a primeira mulher 
conselheira no Pará, eleita em 1959; 
Dra. Maria Ana Leal dos Santos, a 
primeira Corregedora do Cremepa, 
corregedora ad hoc, quando o cargo 
ainda não existia no organograma; 
e Maria Izabel de Souza Morhy, a 
primeira corregedora oficial.  “A 
doutora Maria Izabel, mesmo quan-
do eu era ainda suplente, me fez sua 
vice-corregedora, permitindo que 
me familiarizasse e me apaixonasse 

de ao processo de interiorização do 
Conselho, fazendo visitas aos muni-
cípios para levantar as condições de 
trabalho dos médicos; o processo de 
fiscalização das instituições de saú-
de, com a elaboração relatórios que 
contenham sugestões, que serão en-
caminhados aos diretores clínicos, 
gestores municipais e estaduais e às 
autoridades do Judiciário, visando a 
melhoria da assistência à saúde. 

Ela destacou ainda que o CRM-
PA lutará pela valorização do ato 
médico, respeitando os limites dos 
outros profissionais, mas nunca acei-
tando que atos exclusivos do médico 
sejam exercidos por outros profissio-
nais. “Iremos até os gestores públicos 
mostrar a importância do trabalho 
médico no contexto de uma política 
de saúde e a necessidade da criação 
de um plano de cargos e salários para 
os médicos do serviço público, que 
tem seu salário muito aquém do dig-
no merecido, à semelhança do que já 
existe para determinadas profissões 
do Estado”, anunciou.

Atual grupo de conselheiros, na cerimô-
nia de posse na Assembléia Paraense

José Antonio Cordero recebeu homena-
gem por seu trabalho à frente do CRM

A diretoria eleita no dia da 
posse, na Plenária do Creme-
pa. Na foto menor, o momento 
histórico: Fátima Couceiro é 
a primeira mulher a assumir a 
presidência do CRM-PA
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CONSELHEIROS
em busca de novos aprendizados

companhar mais de per-
to a ética profissional de 
outros médicos, colegas 
de profissão, é a mais 
recente responsabilida-

de dos novos membros do Conselho 
Regional de Medicina do Pará (CRM-
PA). Os médicos Carlos Alberto Vaz 
Conceição e Tereza Cristina de Brito 
Azevedo fazem parte deste grupo. 
Desde o mês de outubro deste ano, 
ambos passaram a integrar o Conse-
lho e a desempenhar pela primeira 
vez a função de conselheiro. Aqui 
eles falam sobre suas expectativas a 
respeito dessa tarefa.

Com especialidade em aneste-
siologia, o médico Carlos Alberto 
Vaz Conceição, de 56 anos, já estava 
envolvido com a prática, já que inte-
grou, durante oito anos, a Comissão 
de Ética do Hospital Porto Dias, dos 
quais, quatro como presidente. “Is-
so me fez ficar ligado com o CRM, 
quando se trata da questão do tra-
tamento de assuntos relacionados à 
Ética. Em função disso, meu nome já 
estava previamente aprovado. Foi en-
tão que eu recebi o convite e aceitei”, 
explica Conceição, adiantando que 
ainda está em fase de observação, em 
adaptação à nova casa.

Mesmo com novas atribuições e 
responsabilidades, Alberto garante 
que a sua rotina não sofreu grandes 
mudanças, ainda que haja reuniões 
semanais. Por isso, ele pretende se en-
volver, cada vez mais, com as ativida-
des do CRM do Pará. “O conselheiro 
é um médico escolhido para fazer par-
te desse colegiado, que avalia o com-
portamento, a conduta dos colegas. 
Dessa forma, é como estar em uma 
vitrine, em que estamos o tempo todo 
sendo avaliados por quem é do Con-
selho e por quem está de fora”, avalia 
o anestesiologista, que está gostando 
da experiência.

Membro também de uma comis-
são de ética, mas do Hospital Ophir 
Loyola (HOL), Tereza Cristina de 
Brito Azevedo, 42, com especialida-
de em clínica médica e hematologia, 
aceitou o desafio, mas não imaginava 
que havia tanto trabalho. “Comecei a 
me envolver com essas questões na co-
missão de ética do HOL, onde fiquei 
por cerca de dois anos e meio. Agora, 
aqui no Cremepa, tem muito trabalho 
e ficamos em uma situação de vulne-
rabilidade”, afirma a médica, quando 
se refere à visibilidade da função e aos 
assuntos tratados no Conselho.

A vontade de aprender é o que 

A
Carlos Conceição e tereza azevedo falam sobre o desafio de integrar o Conselho do Pará

motiva Tereza Cristina Azevedo, que 
julga o trabalho complexo e, acima de 
tudo, bastante desconhecido. “Hoje, 
eu defendo a atuação do Conselho lá 
fora, que antes eu não conhecia. Eu 
defendo as ações com informações do 
que ocorre aqui”, garante Tereza que, 
mesmo em pouco tempo de atuação, 
já apreendeu duas importantes lições, 
segundo ela. “Diante do que vivencio 

no Conselho, me tornei mais exigente 
comigo mesma. Passei a me policiar 
mais em relação ao que dizer, escre-
ver, e manter uma relação mais trans-
parente, mais clara com os pacientes. 
Além disso, no Conselho, é preciso se 
manter sempre profissional e concluir 
a partir de provas, daquilo que temos 
como verdade, sem sair dos autos”, 
finaliza a médica.

Para Carlos Alberto Conceição participar do CRM-PA é um exercício de aperfeiçoamento

Os efeitos do trânsito na saúde dos ossos 
Rubens Rodrigues*

 
Todas as vezes que estou no 

carro, parado em um congestiona-
mento, sinto uma inveja danada 
de quem está em pé no ônibus ao 
lado. A afirmação parece exagera-
da, mas, como médico-ortopedista, 
conheço os prejuízos que o trânsito 
pode causar para a saúde dos ossos 
quando estamos sentados, além do 
estresse e de outros problemas, ape-
sar do conforto aparente. 

Quando sentamos por muito 
tempo ao volante (em média duas 
horas diárias), sofremos conseqüên-
cias semelhantes às de longas via-

gens de avião, como fadiga muscu-
lar e desgaste nas articulações. 

A permanência no carro, por 
mais de 50 ou 60 minutos, sobre-
carrega a musculatura e a estrutura 
óssea da região lombar das costas, o 
que provoca as famosas lombalgias, 
cada vez mais freqüentes, de acordo 
com o que verificamos em consul-
tórios e hospitais. 

Os movimentos repetitivos para 
mudar as marchas podem causar 
tendinite nos punhos ou bursite na 
região dos ombros. Nos membros 
inferiores, os atos de frear, acelerar 
e pressionar a embreagem diversas 
vezes podem desgastar as articula-

ções dos tornozelos ou ocasionar 
dores nas pernas.

As dicas são: se possível, faça 
uma pausa de alguns minutos, saia 
do carro e estique as pernas; durante o 
trajeto, faça movimentos lentos e gra-
duais com o pescoço, para a esquerda 
e para a direita, que colaboram para 
uma lubrificação da articulação na 
região cervical; tente adaptar o modo 
de sentar e evite movimentos bruscos 
com as pernas; e principalmente, pro-
cure um ortopedista para uma avalia-
ção adequada. 

Alguns pacientes, quando são 
estimulados a ficar três ou quatro 
minutos em pé, após permanecerem 

sentados por muito tempo no carro, 
apresentam melhoras significativas 
dos sintomas dos problemas orto-
pédicos. O mesmo ocorreu com 
aqueles que substituíram o carro 
pela bicicleta ou por caminhadas. A 
mudança de hábito durante as férias 
ou a prática de atividades físicas re-
gularmente também ajudam a ame-
nizar os danos do trânsito à saúde.

O nosso dia-a-dia é como parti-
cipar de uma corrida. Devemos nos 
preparar para enfrentar as atividades 
diárias, principalmente o desafio do 
trânsito.

* Médico-ortopedista
Fonte: Artigo publicado no site do CFM 

(portalmedico.org.br) em: 2/12/2008
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em busca de novos aprendizados

*Maria de Fátima Couceiro 

uando as man-
chetes estampam 
“ERRO MÉDI-
CO” garante-se 
audiência e ven-
da. O assunto é 

discutido por todos, sempre apon-
tando como único responsável o 
médico. Falar e discutir erro médi-
co exigem uma reflexão mais am-
pla, buscando-se suas origens.

Tudo começa no ensino médico. 
São seis anos de graduação, mais 
outros três ou quatro de residência 
médica, para que um profissional 
possa exercer a medicina em sua 
plenitude, com competência. Per-
gunta-se: A formação do médico 
está sendo feita de maneira correta? 
As escolas estão formando profis-
sionais capacitados suficientemente 
pelo menos para o atendimento ne-
cessário?

A qualidade do ensino médico 
é discutível, com muitas faculdades 
funcionando sem oferecer condi-
ções adequadas para o aprendizado 
e para o treinamento profissional.

O número de escolas médicas 
– principalmente particulares - é 
crescente, algumas sem as mínimas 
condições para o ensino. Alguns 
cursos chegaram a funcionar em fi-
nais de semana, sem compromisso 
com o ensino e nem com a forma-
ção do aluno. Diante dessa realida-
de, os estudantes se sentem bem de-
sestimulados a comparecer às aulas, 
partindo para o autodidatismo, com 
pesquisas pela internet ou assistindo 
aulas em “cursos de reciclagem”, 
particulares, muitas vezes adminis-
trados pelos próprios professores 
das faculdades.

Diante dessa realidade, questio-
namos: onde ficam a vivência mé-
dica, o aprendizado à beira do leito, 
o ensinamento prático do exame 
clínico, sem o qual não é possível 

fazer uma impressão diagnóstica, 
decidir quais exames devem ser 
solicitados e estabelecer um plano 
de tratamento? E a relação médico-
paciente conseguirá ser estabelecida 
quando se tem de um lado um mero 
solicitador de exames e de outro um 
ser humano fragilizado, à procura 
de uma resposta para suas queixas, 
às vezes, uma simples palavra de 
conforto?

O que vemos na atualidade 
é um completo descaso das au-
toridades para com o ensino da 
medicina, permitindo a formação 
de profissionais cada vez menos 
capacitados, usando como “des-
culpa”, que os médicos devem ser 
formados para atender o SUS, o 
que é um absurdo, um contra-sen-

so. Médicos devem ser formados, 
e bem formados, para atender pes-
soas e não o SUS. De outro modo 
estaremos admitindo a existência 
de dois tipos de cidadãos.

Quando estes profissionais se 
iniciam na profissão, novamente 
enfrentam o descaso dos gestores, 
pois as condições de trabalho no se-
tor público da saúde são precárias, 
sem o básico para um atendimento 
digno. Governantes preferem com-
prar sofisticados aparelhos de resso-
nância magnética em detrimento do 

sobre a formação dos médicos
ESPAÇO DO CONSELHEIRO

reflexões acerca do ensino da medicina, das condições de trabalho e do erro médico

investimento em vacinas e medica-
mentos para a rede básica. Prefeitos 
usam suas ambulâncias para remo-
ver pacientes e problemas para a ca-
pital. Enquanto isso, a tuberculose, 
a hanseníase e a dengue avançam 
no País. 

A maioria dos gestores públicos 
massacra a categoria médica, com 
salários muito aquém do mereci-
do, fazendo com que o médico se 
desdobre em múltiplas atividades e 
plantões, deixando sua família em 
finais de semana e dias festivos, 
sem hora para parar de trabalhar, a 
fim de tentar obter um salário men-
sal que lhe permita manter suas 
despesas e satisfazer as aspirações 
que certamente tem, como qualquer 
pessoa.

Disso tudo resultam médicos 
desamparados, sozinhos com sua 
angústia, sem meios de tomar as 
medidas necessárias para um bom 
atendimento, e na maioria das vezes 
responsabilizados individualmente 
por uma situação que escapa ao seu 
poder. Muitas vezes vítimas de um 
sistema que ignora o bem coletivo.

Aliado a isto tudo vemos um es-

treitamento do mercado de trabalho, 
ficando ainda o médico preocupado 
com a competitividade nem sempre 
desenvolvida em nível salutar.

E aí se faz presente a pergunta: 
Não seria esta situação o estopim 
do erro médico?

Não é nosso intuito, com o que 
foi dito, “proteger” o médico. Mas 
não podemos fechar os olhos pa-
ra as inúmeras variáveis que per-
meiam o exercício da atividade 
médica.

Nosso compromisso é com a 
boa prática médica. O Conselho 
Regional de Medicina do Estado do 
Pará não é e jamais será corporati-
vo. Embora acatando todas as de-
núncias legalmente formuladas, in-
dependentemente de seu teor ou dos 
envolvidos, jamais indiciará médi-
cos por denúncias inconsistentes. 
Ao contrário, sempre apurará, ques-
tionará e julgará seus pares com im-
parcialidade e justiça, dando a todos 
os médicos porventura indiciados o 
mais amplo direito de defesa, man-
tendo firme seu compromisso legal 
de defesa da sociedade.

*Presidente do CRM-PA

“A quAlidAde do 
ensino médico é 
discutível, com 

muitAs fAculdAdes 
funcionAndo sem 

oferecer condições 
AdequAdAs pArA o 

AprendizAdo”
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evar a médicos e es-
tudantes de medicina 
assuntos de interesse 
da área médica com 
um foco direciona-
do aos assuntos éti-

cos de interesse da categoria. Este 
é um dos objetivos do curso “Ética 
Médica para Graduandos e Gradua-
dos em Medicina”, do Programa de 
Educação Continuada do Conselho 
Regional de Medicina do Estado do 
Pará (CRM-PA), coordenado pelo 
conselheiro Marcus Vinícius Henri-
ques Brito, Presidente da Comissão 
de Educação Médica. 

O curso teve início em outubro 
deste ano e, dentro do Programa de 
Educação Continuada, quer levar à 
discussão assuntos de Ética aos es-
tudantes e profissionais formados. 
“Nosso objetivo também é aproxi-
mar o Conselho das universidades e 
faculdades”, disse Marcus Vinícius.

Ele explicou que além das au-
las que ocorrem a cada 15 dias, o 
Programa de Educação Continuada 
do CRM-PA é muito mais amplo 

e tem vertentes como as de apoiar 
eventos, congressos e cursos de 
Educação Continuada. “Já houve 
esses cursos nas áreas de Gineco-
logia e Obstetrícia e de Clínica Mé-
dica. Essas sociedades procuram o 
CRM-PA e, dentro da programação, 
se houver um direcionamento para a 
parte ética nesses eventos, o Conse-
lho patrocina-os também”, explicou 
o conselheiro. O curso tem aulas 
programadas até abril de 2009 (veja 
programação nesta página).

Marcus Vinícius explicou que 
o curso “Ética Médica para Gradu-
andos e Graduados em Medicina” 
é formado por três módulos. O pri-
meiro, que está sendo realizado ago-
ra, é voltado para alunos de Medici-
na do 1° e do 2º ano, com assuntos 
bem básicos de interesse para esses 
alunos. “O segundo módulo já vai 
ser direcionado a alunos dos 2°, 3° e 
4º anos; e o terceiro para os forman-
dos, de 5º e 6º anos. Conforme os 
assuntos vão ficando mais comple-
xos, eles se destinam a alunos mais 
avançados”, informou o presidente 

L

o conselheiro Marcus vinícius Henriques 

Brito fala sobre o curso “Ética Médica para 

graduandos e graduados em Medicina”

da Comissão de Educação Médica.
O conselheiro avaliou positi-

vamente o interesse e a freqüência 
dos alunos às aulas, que ocorrem 
no Auditório do CRM-PA. Marcus 
Vinícius relatou que na primeira au-
la cerca de 40 pessoas apareceram 
e esse número passou de 100 na 
segunda aula. Segundo ele, as par-
cerias com os centros e diretórios 
acadêmicos dos cursos de Medicina 
da Universidade Federal do Pará, da 
Universidade do Estado do Pará e 
do Cesupa foram importantes para o 
sucesso do evento.

A idéia principal do curso é ofe-
recer aos acadêmicos assuntos que 
não são vistos no curso como o fun-
cionamento do SUS, por exemplo. 
“Os alunos saem da universidade 
sem saber o que é o SUS, como fun-
ciona o CRM. Estes assuntos não 
são discutidos durante a graduação 
do curso de Medicina. Por isso co-
locamos esses assuntos para serem 
discutidos nesse curso específico”, 
ratificou. Ele disse ainda que já hou-
ve propostas de uma das universida-
des em Belém para que esse curso 
fosse feito anualmente, de forma 
obrigatória. “As discussões estão 
sendo feitas porque fica difícil para 

o CRM dar uma disciplina obrigató-
ria. Mas estamos vendo como isso 
pode ser resolvido. ”, informou.

Assuntos científicos também es-
tão na pauta do curso e estão plane-
jados para o segundo módulo, que 
se inicia em maio de 2009, para alu-
nos dos 3° e 4° anos. Ele ressaltou 
que muitas vezes, os alunos saem 
do curso sem conseguir identificar 
certas doenças como a tuberculose, 
entre outras. “Isso é uma preocupa-
ção nossa”, observou.

Marcus Vinícius disse ainda que 
assuntos que dizem respeito à vi-
da prática do médico também serão 
abordados no curso. “Coisas práticas 
como a cobrança do médico, como 
ele deve cobrar de convênio, do SUS, 
do particular, como preencher um li-
vro-caixa, que impostos terá de pagar 
e como calcular esses impostos, co-
mo ele faz a declaração de imposto 
de renda, são temas que estarão em 
pauta no curso a partir do terceiro 
módulo, tanto a parte administrati-
va de pessoa jurídica como física ”, 
explicou. O conselheiro ressaltou 
que os assuntos mais específicos das 
áreas administrativa e contábil terão 
profissionais que trabalham com mé-
dicos e clínicas para falar sobre eles.

Marcus Vinícius Brito coordena o Programa de Educação Continuada do CRM-PA

Programação do curso para 2009
O curso “Ética Médica para Graduandos e Graduados em Medicina” 

é uma promoção do Cremepa e conta com apoio e patrocínio do Conse-
lho Federal de Medicina. As aulas ocorrem no Auditório do CRM-PA.

nDia 03/03/2009 – 19h30 – Bioética na pesquisa em saúde
 Esterilização,aborto, reprodução assistida e células-tronco
nDia 19/03/2009 – 19h30 – Morte encefálica
 Transplante de órgãos e alimentos trangênicos
nDia 2/04/2009 – 19h30 – Como funciona o SUS
 Estrutura geral: legislação, Constituição art. 196 a 200; 
Lei 8080 e 8142 (disponibilizadas na homepage do CRM/educação 
continuada) e Programa de saúde (TIS)  
nDia 16/04/2009 – 19h30 – Trâmite processual no CRM
nDia 23/04/2009 – 19h30 – Julgamento simulado 
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Estão suspensos, por de-
terminação judicial, os arti-
gos 7º, 8º e 9º da Resolução 
CFM nº 1.823/07, que dis-
ciplina a responsabilidade 
dos médicos em relação aos 
procedimentos diagnósticos 
de Anatomia Patológica e 
Citopatologia e cria normas 
técnicas para a conservação 
e transporte de material bio-
lógico relacionado a esses 

procedimentos. 
A suspensão foi profe-

rida pelo juiz federal subs-
tituto da 3ª Vara da Seção 
Judiciária do Distrito Fede-
ral, Pablo Zuniga Dourado. 
De acordo com o presiden-
te do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Edson de 
Oliveira Andrade, o CFM 
vai recorrer da decisão em 
defesa dos pacientes. 

Uma semana após ter sido rejeita-
do na Comissão de Educação e Cultu-
ra da Câmara dos Deputados, o Proje-
to de Decreto Legislativo 346/07, que 
facilita o reconhecimento de diplomas 
de médicos brasileiros formados em 
Cuba, sofreu outra derrota. 

Desta vez o parecer contrário foi do 
deputado Rafael Guerra (PSDB-MG), 
relator do projeto na Comissão de Se-
guridade Social e Família (CSSF). O 
parecer pela rejeição foi aprovado por 
unanimidade na quarta-feira, dia 3 de 
dezembro, após o presidente da Comis-
são, deputado Jofran Frejat (PR-DF), 
colocar o item na pauta. Guerra explica 
a sua decisão: “Em primeiro lugar, não 
se pode criar nenhum privilégio para 
brasileiros que vão estudar no exterior, 
nem em Cuba, nem em país nenhum. 
Tem que se tratar todos de maneira 
igual. Qualquer diploma fornecido no 
exterior deve passar por revalidação no 
Brasil, até porque a situação do brasilei-
ro para exercer a Medicina no exterior 

é a mesma. Em segundo lugar, os estu-
dantes da ELAM são pessoas que são 
escolhidas por critérios que não são o 
vestibular, tampouco uma seleção espe-
cífica para privilegiar estudantes de bai-
xa renda. Trata-se de indicação política. 
Não temos reconhecimento automático 
entre os países parceiros do Mercosul, 
então não há porque acontecer isso. 
Não temos como controlar os critérios 
de disciplina, carga horária (em se tra-
tando da chamada equivalência curri-
cular). Temos que fiscalizar o ensino 
no Brasil e quem for formado fora, seja 
Canadá, Europa, Estados Unidos, tem 
que revalidar”.

A proposta do PDC 346/07 é 
aprovar o texto de um Ajuste para o 
reconhecimento de títulos de Medi-
cina expedidos em Cuba. A segunda 
rejeição do PDC atende aos argumen-
tos das entidades médicas, que criti-
cam a diferenciação que este Ajuste, 
celebrado em 2006, estabelece entre 
os estudantes brasileiros de Medicina 

diplomas de Cuba: outra derrota

Deputado Rafael Guerra fala durante reunião da Frente Parlamentar da Saúde
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O Conselho Regional de Me-
dicina do Estado do Pará, no  uso 
das atribuições conferidas pela lei 
3.268/57, consoante o Acórdão 
proferido na Sessão de Julgamen-
to do Processo Ético Profissional 
CFM nº0904-035/07 (PEP CRM/
PA nº31/02) vem executar a pe-
na de  “CENSURA PUBLICA 
EM PUBLICAÇÃO OFICIAL”, 
prevista na letra “C” do artigo ar-
tigo 22 da referida lei, ao médico 
LUIS GUILHERME FEITOSA 
DE CASTRO-CRM/PA 5564, por 
infração aos artigos 2º, 8º, 16 E 29 
do Código de Ética Médica.

O Conselho Regional de Me-
dicina do Estado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pela lei 
3.268/57, consoante o Acórdão pro-
ferido na Sessão de Julgamento do 
Processo Ético Profissional CFM 
nº006167/2005 (PEP CRM/PA 
nº22/01) vem executar a pena de  
“CENSURA PUBLICA EM PU-
BLICAÇÃO OFICIAL”, prevista 

na letra “C” do artigo artigo 22 da 
referida lei, ao médico ANTONIO 
CARLOS CHALU PACHECO 
– CRM/PA 2524, por infração aos 
artigos 4º, 33 E 60 do Código de 
Ética Médica.

O Conselho Regional de Me-
dicina do Estado do Pará, no  uso 
das atribuições conferidas pela lei 
3.268/57, consoante o Acórdão 
proferido na Sessão de Julgamen-
to do Processo Ético Profissional 
CFM nº10270/2006 (PEP CRM/
PA nº23/04) vem executar a pena 
de  “CENSURA PUBLICA EM 
PUBLICAÇÃO OFICIAL”, pre-
vista na letra “C” do artigo artigo 
22 da referida lei, a médica Drª. 
CIPRIANA PINHEIRO QUA-
RESMA – CRM/PA 2989, por 
infração aos artigos 110 E 113 do 
Código de Ética Médica.

Drª Maria de Fátima 
Guimarães Couceiro
Presidente do CRM-PA

oriundos de Cuba, especificamente da 
Escola Latino-Americana de Ciências 
Médicas (ELAM), e os outros mais de 
10 mil médicos com diplomas estran-
geiros que aguardam reconhecimento 
de seus títulos.

O Ajuste prevê que universidades 
públicas brasileiras possam celebrar 

convênios com a Escola Latino-Ameri-
cana de Ciências Médicas (ELAM) pa-
ra complementação curricular, de mo-
do a promover o reconhecimento dos 
títulos de graduação em Medicina por 
compatibilidade curricular, o que não é 
previsto para estudantes brasileiros de 
Medicina formados em outro país.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO artigos de resolução são suspensos
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PArA uSO dOS COrrEIOS - motivo da devolução

MENSAgEM DE NATAL
Quisera neste Natal armar uma árvore e nela 

pendurar, em vez de enfeites, os nomes de  todos 
os meus amigos. Os amigos de longe, de perto. 
Os antigos e os mais recentes. Os que vejo a cada 
dia e os que raramente encontro. Os sempre lem-
brados e os que, às vezes, ficam esquecidos. Os 
constantes e os itinerantes. 

Das horas difíceis e os das horas alegres. Os 
que, sem querer eu magoei, ou sem querer me 
magoaram. Aqueles a quem conheço profun-
damente e aqueles de quem conheço apenas a  
aparência. Os que me devem e aqueles a quem 
muito devo.

Meus amigos humildes e meus amigos impor-
tantes. Os nomes de todos os que já passaram 
pela minha vida. 

Uma árvore de raízes muito profundas pa-
ra que seus nomes nunca sejam arrancados do 
meu coração. De ramos muito extensos para que 
novos nomes vindos de todas as partes venham 
juntar-se aos existentes. Uma árvore de sombra 
muito agradável, para que nossa amizade seja 
um momento de repouso nas lutas da vida.

Que o Natal esteja vivo em cada dia do ano 
que se inicia para que possamos, juntos, viver-
mos o amor.

Os funcionários, o corpo de conselheiros e a 
diretoria do CRM-PA desejam a todos os médicos 
e à sociedade em geral, um Natal de paz e har-
monia e um ano de 2009 repleto de felicidade.

Época para 
celebrar os

amigos
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