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PARA USO DOS CORREIOS - Motivo da devolução

raios-X
As anuidades do CRM-PA devem ser pa-

gas até 31 de março de 2009. Até o dia 28 de 
fevereiro, haverá descontos nos valores des-
se tributo. De acordo com a Resolução CFM 
nº1884/2008, as anuidades de pessoa física e 
pessoa jurídica para o exercício de 2009, terão 
os seguintes valores:

nPessoa Física - valor de R$ 422,00 (quatrocentos reais e noven-
ta centavos); sendo que se o pagamento for realizado até o dia 28 de 
fevereiro o valor a ser pago será de 409,34 (quatrocentos e nove reais e 
trinta e quatro centavos).

nPessoa Jurídica - será cobrada de acordo com as seguintes 
classes de capital social:

Até R$ 4.450,00......................................................r$ 441,46
Acima de R$ 4.450,00 até R$ 26.550,00................r$ 741,12
Acima de R$ 26.550,00 até R$ 115.500,00............r$ 1.060,21
Acima de R$ 115.500,00 até R$ 400.000,00..........r$1.688,10
Acima de R$ 400.000,00 até R$ 1.100.000,00.......r$ 2.930,16
Acima de R$ 1.100.000,00 até R$ 2.392.000,00....r$ 5.361,67
Acima de R$ 2.392.000,00.....................................r$ 8.037,93

Ressalte-se que se o pagamento da anuidade de pessoa jurídica for 
efetuado até 28 de fevereiro de 2009, o pagamento será efetuado com 
3% (três por cento) de desconto.

No dia 18 de dezembro 
de 2008, foi firmada parceria 
entre o crM-Pa, Bradesco 
seguro auTo/re e WPs 
corretora de seguros, com o 
objetivo de oferecer aos mé-
dicos e/ou seus familiares um 
desconto significativo na con-
tratação do seguro de veículo. 
n informações pelo tele-

fone 3250-4406.

CFM alerta aos médicos que 
não é permitido plastificar a car-
teira de identidade profissional.

Conforme orientações da 
Casa da Moeda do Brasil, para a 
prevenção de possíveis fraudes 
da carteira de identidade médi-
ca, o Conselho Federal de Me-
dicina informa que o documen-
to da nova Cédula de Identidade 
Médica não deve ser plastifi-
cado para não comprometer a 
imagem latente, um dos itens de 
segurança de suma importância 
deste documento.

O alerta foi distribuído aos 
Conselhos Regionais de Medi-
cina de todo o país através da 
Circular nº 9, de 16 de janeiro 
de 2009.

Conheça alguns dos elemen-
tos de segurança da nova Cédula 
de Identidade dos Médicos:

     
niMaGeM LaTeNTe. 

Presente nos dois espelhos da 
cédula, a sigla CFM é visível ob-
servando-se o documento incli-

nado e sob uma fonte de luz.
     
nMicroLeTras eM 

NeGaTiVo. A tarja vertical 
é ladeada pelo texto Conselho 
Federal de Medicina e as tar-
jas horizontais possuem o texto 
Identidade de Médico, ambas 
impressas em calcografia.

     
niMPressÃo eM TiNTa 

iNVisíVeL LuMiNesceN-
Te. As Armas da República e a 
palavra Autêntico surgem repe-
tidas sobre o documento, sob luz 
ultravioleta.

     
nMicroLeTras eM 

PosiTiVo. Na área da foto-
grafia, em impressão off-set cin-
za, observa-se o texto Conselho 
Federal de Medicina, em linhas 
ondulares.

     
nFuNdo NuMisMÁTi-

co. O fundo numismático apre-
senta as Armas da República e a 
sigla CFM.

Alerta sobre as novas carteiras

CRM-PA firma convênio 
com Bradesco Seguros

Pague a anuidade com desconto

Dia 28 de fevereiro é o prazo 
máximo para médicos e entida-
des organizadas da sociedade ci-
vil contribuírem com a revisão do 
Código de Ética Médica (CEM). 
Muitas propostas recebidas já 
foram analisadas ou serão enca-
minhadas para discussão na II 
Conferência Nacional de Ética 
Médica, nos dias 25, 26 e 27 de 
março. 

Até o momento, foram efe-
tuados 1.660 cadastros no site e 
efetivadas 1.667 propostas. Os 

Estados com maior número de 
contribuições são: São Paulo 
(350), Rio de Janeiro (172), Mi-
nas Gerais (152), Santa Catarina 
(134) e Distrito Federal (98).

As sugestões contribuirão pa-
ra o anteprojeto do novo Código, 
documento com diretrizes básicas 
do projeto definitivo. Pode-se su-
gerir a inclusão de novos artigos, 
alteração ou exclusão de artigos 
existentes. Visite a homepage da 
revisão do CEM  no Portal Médi-
co (www.portalmedido.org.br).

Revisão ao CEM aceita propostas 
até o dia 28 de fevereiro

Impresso Especial
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EDiToriaL

ais de uma década 
pesquisando do-
enças de nossa re-
gião e procurando 
curas e tratamento 

para elas. O Núcleo de Medicina 
Tropical da Universidade Federal 
do Pará é referência nacional e in-
ternacional quando o assunto são 
doenças como  hanseníase, ma-
lária, hepatite, esquistossomose, 
leishmaniose e contaminação por 
mercúrio. 

O núcleo é uma unidade que 
tem como finalidade o fomento à 
pesquisa e realização de trabalhos 
de extensão, com o desenvolvi-
mento de atividades didático-cien-
tíficas que enfoquem as endemias 
regionais. Além disso, a unidade 
também trabalha  na promoção 
de estudos ligados à higiene e as 
patologias regionais A atuação 
do Núcleo de Medicina Tropical 

trabalho em prol da Amazônia

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;
José antonio 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 Loba-
to, 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

núcleo de Medicina tropical é tema de matéria do jornal CRM-PA

do conselheiro Marcus Vinícius 
Henriques Brito. Miguel Kfouri 
Neto proferiu uma palestra com o 
tema “Responsabilidade civil do 
médico”, no dia 4 de dezembro de 
2008, no auditório do CRM-PA. 
Em nossa matéria ele também 
aborda o tema, de grande interes-
se da classe médica.

Em nossa coluna “Espaço do 
Conselheiro”, à página 9, temos 
o artigo “Ética em cirurgia ex-

perimental”, do conselheiro do 
Cremepa, Rui Sérgio Monteiro de 
Barros. Ele fala sobre o desenvol-
vimento de habilidades psicomo-
toras para a prática cirúrgica ou 
para o teste de novas propostas 
cirúrgicas, abordando questões 
éticas e históricas sobre o tema.

Ainda temos notas, artigos e 
matérias sobre vários temas de in-
teresse da categoria médica. Boa 
leitura!

Miguel Kfouri Neto proferiu a palestra “Responsabilidade civil do médico”

M

Hospital de Isolamento Domingos Freire

é objeto de nossa matéria de capa 
desta edição. A reportagem está 
nas páginas centrais (6 e 7).

À página 3 trazemos a entre-
vista com a conselheira Terezinha 
Carvalho. Ela é a responsável pe-
lo processo de recadastramento 
obrigatório dos médicos do Pará. 
Terezinha Carvalho fala sobre 
como anda o recadastramento e 
da importância e utilidade desse 
processo. 

Mais uma vez o Jornal CRM-
PA resgata um pouco de nossa 
história a partir da história da 
medicina local. Em artigo de Jo-
sé Maria de Castro Abreu Jr., à 
página 5, temos um apanhado 
sobre o Hospital de Isolamento 
“Domingos Freire”, que se loca-
lizava onde hoje se ergue o Hos-
pital Universitário João de Barros 
Barreto (HUJBB). O artigo traz 
informações valiosas sobre o fun-
cionamento daquela casa de saúde 
e de como eram feitos alguns tra-
tamentos. Leitura imperdível. 

Uma matéria esclarecedora 
sobre a responsabilidade civil dos 
médicos e erro médico está em 
nossa página 8. O promotor do 
Paraná, Miguel Kfouri Neto es-
teve em Belém para participar do 
Programa de Educação Continua-
da do Conselho Regional de Me-
dicina do Pará, sob a coordenação 
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CoMUNiCaDos E NoTiFiCaÇÕEs

José Luiz Gomes do Amaral* 

Há muito que se fala em interio-
rização de médicos no Brasil. É certo 
que o País tem um número excessivo 
de médicos em relação à capacidade 
do sistema de saúde pública absorvê-
lo, o que faz com que esses profissio-
nais se concentrem nas áreas de maior 
desenvolvimento, deixando vastas re-
giões desprovidas de assistência.

São várias as razões que deter-
minam essa distribuição iníqua. A 
primeira é a falta de resolutividade 
nas estruturas de saúde encontradas 
nas regiões hoje desassistidas. Isso 
faz com que o médico ali instalado 
não tenha condições de ver tornadas 
efetivas suas ações. Falta-lhe toda a 
sorte de recursos para diagnosticar 
e tratar adequadamente os pacientes 
sob seus cuidados. Não há tampou-
co organização do sistema de saúde 
que lhe permita referenciar os pa-
cientes que precisem de especiali-

dades diferentes da sua.
Em segundo lugar, para que um 

médico (ou qualquer outro profissio-
nal) se fixe é necessário que haja am-
biente de trabalho adequado. Pressões, 
sejam elas associadas ao excesso de 
demanda, à insuficiência de recursos 
ou mesmo ao uso político do médico 
por autoridades e gestores locais, tor-
nam insustentável a permanência do 
médico em certos municípios.

O terceiro ponto é a impossibili-
dade de desenvolvimento profissio-
nal, que faz do médico um exilado 
em seu próprio País. No Sistema 
Único de Saúde não existe carreira 
que permita ao médico desenvolver-
se e eventualmente qualificar-se para 
postos que sejam, ao longo de sua 
vida pessoal e familiar, compatíveis 
com a sua atividade profissional.

A mobilidade é absolutamente 
essencial na carreira, quando se pen-
sa em prover com médicos áreas re-
motas. Isso só seria possível dentro 

interiorização: cidades sem médicos 

PeNa disciPLiNar 
aPLicada ao MÉdico 
dr. ariosVaLdo da 
siLVa ViTaL crM/Pa 
3352. o conselho regio-
nal de Medicina do estado 
do Pará, no  uso das atri-
buições conferidas pela lei 
3.268/57, regulamentada 
pelo decreto nº44.045/58, 
consoante acórdão emiti-
do no Processo Ético-Pro-
fissional nº36/2002 e ratifi-
cando em sede de recurso 
pelo conselho Federal de 
Medicina (PeP cFM 2172-

088/0) vem executar a pena 
de  “ceNsura PÚBLica 
eM PuBLicaÇÃo oFi-
ciaL”, prevista na letra 
“c” do artigo artigo 22 do 
aludido diploma legal, ao 
médico dr. ariosVaLdo 
da siLVa ViTaL - crM/
Pa 3352, por infração aos 
artigos 29 (imprudência) 
e 30 do código de Ética 
Médica.

drª. Maria de Fátima 
Guimarães couceiro
Presidente do CRM/PA

de um plano de carreira federal. As 
carreiras municipais isolam os que 
dela fazem parte, impedindo deslo-
camentos para outros municípios.

O salário é um aspecto certamen-
te importante, mas não está entre os 
primordiais do ponto de vista da fi-
xação dos médicos. O que nos sur-
preende é que todas essas causas de 
fixação ou migração são bastante co-
nhecidas e estudadas. Os que geren-

ciam a saúde, porém, insistem em ig-
norá-las. Perdem-se em alternativas 
periféricas que, longe de corrigir os 
desvios determinantes do problema, 
apenas acrescentam-lhe distorções, 
degradando a profissão médica e 
ampliando o fosso que nos aparta do 
mundo desenvolvido.

*Presidente da AMB     

Fonte: Site do CFM

coMuNicado oFiciaL
coNseLHo reGioNaL de MediciNa do esTado do ParÁ

ceNsura PÚBLica eM 
PuBLicaÇÃo oFiciaL

Clóvis Francisco Constantino* 

Está entrando em vigor, em nos-
so País, a nova lei dos consórcios, 
ampliando a atuação das administra-
doras. Estas passarão a oferecer ser-
viços, inclusive procedimentos em 
cirurgia plástica. Do ponto de vista 
comercial, é possível que a legislação 
atualizada traga transparência e bene-
fícios às empresas e, genericamente, 
aos consumidores. Acontece que Me-
dicina não é e nunca foi uma modali-
dade de comércio.

A cirurgia plástica moderna trouxe 
aos pacientes enormes possibilidades 
de bem estar, inclusive melhorando 
seu aspecto físico. Mas é um ato mé-
dico como todos os outros que deve 
ser precedido de rigorosa avaliação 
clínica que inclui aspectos técnicos, 
éticos, condições particulares de cada 
paciente para calcular o balanço ris-
co-benefício e a fundamental relação 
médico-paciente.

Para evitar abusos com conse-
qüente perigo à população incauta 
que, seduzida por promessas gene-
ralizadas de cunho comercial, vinha 

se expondo por conta de ofertas, até 
em vitrines, o Conselho Federal de 
Medicina editou, em março de 2008, 
a Resolução CFM Nº 1836/2008 que 
“veda ao médico vínculo de qualquer 
natureza com empresas que anunciem 
e/ou comercializam planos de finan-
ciamento ou consórcios para procedi-
mentos médicos.” A Lei nº 3268/57 
confere aos Conselhos de Medicina o 
dever de supervisionar o exercício da 
profissão objetivando a segurança da 
saúde das pessoas. Parece claro que o 
legislador, ao atualizar a lei dos con-
sórcios, não se preocupou com esse 
detalhe. É necessário que os médicos 
e população estejam conscientes de 
suas decisões tomadas em conjunto 
para evitar desfechos trágicos. Nunca 
devemos nos esquecer de que quais-
quer procedimentos médicos estão 
sujeitos a complicações decorrentes 
de limitações da ciência e de particu-
laridades de cada paciente. 

*2º secretário do Conselho Federal 
de Medicina 

Fontes: Site do CFM e jornal Estado de São Paulo

Cirurgia plástica não é comércio 
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Médicos recebem carteira

xercer uma pro-
fissão é uma 
satisfação para 
qualquer estu-
dante, depois de 

anos de estudo em uma uni-
versidade ou faculdade. 

Durante os anos de curso, o 
contato com a profissão é in-
tenso; entretanto, a responsabi-
lidade de ser, de fato, um pro-
fissional da área escolhida para 
atuar torna-se realidade depois 
de receber o diploma. Para os 
recém-formados dos cursos de 
medicina, não basta concluir o 
curso para começar a atuar, co-
mo em outras profissões, tam-
bém é preciso ter a carteira do 
Conselho Regional de Medicina 
(CRM), com o número de regis-
tro profissional, que credencia a 
atuação do profissional.

A cerimônia de entrega das 
carteiras é realizada periodica-
mente na sede do CRM-PA. É 
lá que os novos médicos pres-

tam juramento, recebem suas 
carteiras e também conhecem 
o funcionamento do Conselho. 
Trata-se de uma “aula” de ética, 
abordando a relação médico-pa-
ciente e as consequências que 
a falha nesse relacionamento 
pode acarretar para os médicos. 
É uma cerimônia simples, mas 
sempre carregada de significado 
para os recém-formados. 

Depois de seis anos de estu-
do, Brenda Rodrigues, 25 anos, 
se formou em medicina em 2008 
e, para exercer a profissão, pre-
cisou tirar a carteira do CRM. 
“Precisamos dela para começar 
a trabalhar. Temos que seguir 
um procedimento, trazendo o 
diploma, documentos, pagar 
uma taxa, para depois receber a 
carteira, que é entregue em uma 
cerimônia”, contou a médica, 
que atualmente trabalha no pro-
grama Saúde da Família, em 
Marituba.

Para Brenda Rodrigues, re-

ceber o registro profissional é 
um marco na própria história. A 
aprovação no vestibular e a car-
teira do CRM são, para ela, mo-
mentos igualmente emocionan-
tes, em que um complementa o 

outro. “São emoções diferentes, 
mas que uma vem na sequência 
da outra. Não poderia ter a car-
teira hoje se não tivesse passado 
no vestibular. Na hora em que a 

gente pega a carteira e está es-
crito ‘médica’ é uma realização, 
uma satisfação pessoal e profis-
sional”, garantiu Brenda.

A médica afirmou que, 
diante do ato de juramento do 
conselho, vai trabalhar com éti-
ca e respeitando os pacientes. 
“Infelizmente, a profissão é, 
às vezes, desrespeitada, com a 
prática na medicina ilegal, por 
exemplo. Mas atuarei, acima 
de tudo, com os meus princí-
pios enquanto pessoa e tratarei 
os pacientes com todos os di-
reitos que eles têm”, enfatizou 
a Brenda Rodrigues, que con-
sidera o CRM uma instituição 
aberta, séria e comprometida 
com os profissionais da área e 
com a sociedade. 

“Sempre tive acesso ao 
CRM e fui muito bem recebida 
lá. Acredito nas propostas e nas 
pessoas que atuam no Conselho 
Regional de Medicina do Pará”, 
ressaltou Brenda Rodrigues.

E

A experiência de quem se forma e recebe a carteira de médico é marcante 

Vários momentos da entrega das carteiras aos médicos recém-formados, na sede do CRM-PA. A cerimônia é sempre cheia de emoção e serve como uma lição de ética.

Cerimônia de 
entrega das 
Carteiras é 

simples, mas sempre 
Carregada de 

signiFiCado para os 
reCém-Formados em 

mediCina 
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Recadastramento  
prevenirá fraudes

TErEziNha CarVaLho

A responsável pelo recadastramento fala sobre a importância 
da participação dos médicos paraenses nesse processo 

A
ils

on
 B

ra
ga

A conselheira Terezinha Car-
valho é a responsável pelo pro-
cesso de recadastramento obriga-
tório dos médicos. Ela fala sobre 
como anda o recadastramento e 
da importância e utilidade des-
se processo. O recadastramento 
atende o estabelecido pela reso-
lução CFM 1.827/2007 e deverá 
ser concluído até maio de 2010 
em todo o Brasil.

nQual o objetivo desse reca-
dastramento?
rÉ principalmente atualizar os 
endereços dos médicos, ver on-
de os médicos estão atuando, 
saber quantos médicos existem 
realmente atuando. O recadastra-
mento também serve para evitar 
as falsificações de documentos

ncomo está sendo feito esse 
recadastramento?
rEstá sendo feito por intermé-
dio de nosso site (www.cremepa.
org.br). O médico faz o preenchi-
mento de um formulário. Após 
concluir e enviar seu cadastro, 
o médico receberá um e-mail 
informando a documentação a 
ser apresentada no CRM para 
concluir o processo de recadas-
tramento. É imprescindível que 
os médicos venham até o CRM 
para concluir seu cadastro.
É bom deixar claro que esse re-
cadastramento está sendo feito 
em nível nacional no prazo de 18 

meses. Sendo assim, esse pro-
cesso estará disponível aos mé-
dicos até maio de 2010. Até essa 
data os médicos devem efetuar a 
atualização dos seus dados.

ncom isso eles podem estar 
aptos a receber a nova cartei-
ra?
rSim. Assim que o processo de 
cadastro se completa os médi-
cos ficam aptos a receber a nova 
Carteira de Identidade Médica. 
O médico receberá um aviso 
para retirar a sua nova carteira, 
assim que estiver disponível no 
seu Conselho Regional.

no médico fará o recadastra-
mento apenas pela internet?
rInicialmente sim, apenas pela 
internet. Depois é que o médico 
deve procurar o Conselho Re-
gional de Medicina para efetuar 
a segunda parte do recadastra-
mento. O médico, então, terá que 
comparecer ao Cremepa para as-
sinar a ficha de coleta, levando 
uma fotografia colorida, 3x4, 
fundo branco ou cinza-claro, 
sem qualquer tipo de mancha, 
alteração, retoque, perfuração, 
deformação ou correção. Não 
serão aceitas fotografias em que 
o portador utilize óculos, bonés, 
gorros, chapéus ou qualquer 
item de vestuário ou acessório 
que cubra parte do rosto ou da 
cabeça.

nQuando começou e em que 
pé está o processo no Pará?
rComeçou em outubro de 2008 
e ainda estamos iniciando o pro-
cesso. É importante que os médi-
cos atendam a esse chamamento, 
pois é de interesse da categoria 
também.

nPor que é importante?
rPorque há ainda muitos casos 
de falsificações de documenta-
ção médica. O recadastramen-
to tem como propósito também 
tentar diminuir o número de fal-
sificações. E a obtenção da nova 
identidade médica, mais segura e 
mais moderna., vai ajudar nisso. 
É frequente encontrar pessoas 
que não são médicos trabalhando 
com documento falsificados. O 
Conselho Federal prevê a emis-

são de novas células de identi-
ficação para evitar a ocorrência 
dessas fraudes. 

nisso protege o médico e tam-
bém a sociedade em geral.
rCom absoluta certeza. Com is-
so acabamos protegendo a socie-
dade e a classe médica contra a 
atuação criminosa de quem falsi-
fica as carteiras dos médicos com 
o objetivo de praticar o exercício 
ilegal da profissão. Também há 
algumas falhas de informação 
nos cadastros dos Conselhos que 
devem ser corrigidas.

no prazo dado pelo cFM pa-
ra o recadastramento é bem 
longo. Por que isso?
rPor vários motivos. Para os 
médicos serem informados 
sobre todo o processo e poder 
fazê-lo com calma e tranquili-
dade é um motivo. Há outros 
como o tamanho do Brasil, os 
locais de trabalho em municí-
pios distantes. a dificuldade 
de acesso á internet em vários 
municípios, a dificuldade de 
acesso a esses lugares também. 
Ou seja, o prazo é amplo para 
que se possa dar ciência total 
do recadastramento e para dar 
tempo a todos de participar. 
O recadastramento foi baseado 
na experiência do Cremesp, que 
atualizou os quase 90 mil médi-
cos daquele Estado. 

“o reCadastramento 
está sendo Feito 
pelo nosso site 
(www.Cremepa.

org.br). depois, é 
impresCindível que os 
médiCos venham até o 
Crm para ConCluir 

seu Cadastro”
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rEsoLUÇÕEs E ParECErEs
iNTeressados: CRM-DF, Dr. 

J.H.F.M., Sindicato dos Médicos do Dis-
trito Federal

assuNTo: Manual para os serviços 
de saúde dos servidores públicos civis 
federais, segundo o qual “os atestados 
médicos de até 5 (cinco) dias poderão ser 
homologados pela chefia imediata.

reLaTor: Cons. Dardeg de Sousa 
Aleixo

reLaTor de VisTas: Cons. 
Wirlande Santos da Luz

 
eMeNTa

Para a homologação do atestado mé-
dico é imprescindível o exame clínico do 
periciando, e como tal, esta é uma prerro-
gativa exclusiva da profissão médica.

reLaTÓrio

i – da coNsuLTa:

O CRM–DF encaminhou ao CFM 
cópia de Sindicância instaurada naquele 
regional para apurar a denúncia subscrita 
pelo conselheiro Dr. J.H.F.M., Presidente 
da Junta Médica Oficial do DNIT, e por 
tratar-se de um fato de abrangência nacio-
nal, solicita providências as cabíveis a este 
Conselho Federal. 

A denúncia do conselheiro J.H.F.M. 
ao CRM–DF refere:

1 – “O Ministério do Planejamento 
lançou em junho de 2006 a 1ª. Edição do 
Manual para os serviços de Saúde que vi-
sa uniformizar e padronizar o atendimen-
to de todos os servidores públicos federais 
do Poder Executivo eventualmente aco-
metidos de algum agravo à saúde ou que e 
necessitem de outros tipos de licença que 
requeiram avaliação por equipe profissio-
nal de saúde. Basicamente trata-se de um 
manual de perícias médicas voltado tam-
bém à vigilância à saúde e a readaptação/
reabilitação dos servidores, cuja tiragem 
inicial foi de 10.000 exemplares”.

2 – “Que apesar destas características, 
o seu coordenador Geral/Organizador não 
é médico, e sim engenheiro e sanitarista, 
Sr. L.R.P.D.J., além de ser a própria fonte 
de referência de seu manual”.

3 – Esclarece ainda “Que houve a 
participação de médicos e outros profis-
sionais na elaboração do Manual, porém a 
responsabilidade principal recai na pessoa 
da Dra. M.E.V.S., pois foi a de ser a úni-
ca representante médica do Ministério do 
Planejamento na referida comissão, mas 
sobretudo pela sua função de revisora fi-
nal, juntamente com o Sr. L.R.P.D.J.”.

4 – Destaca como imperfeição e im-
propriedade principal do referido manual: 
“Os atestados médicos de até 05 (cinco) 

dias poderão ser homologados pela che-
fia imediata. ..., isto é, os atestados de 
até 05 (cinco) dias serão dispensados de 
inspeção médica estabelecida na Lei nº 
8.112/90, a qual determina em seus arti-
gos 83, 202, 203, 204, 206, 207 e 230 que, 
para concessão e prorrogação de licença 
médica, aposentadoria e outros eventos 
relacionados a enfermidades incapaci-
dade laborativa, é obrigatória a inspeção 
pericial médica”.

5 – Informa que “No âmbito ético, 
a homologação dos atestados pela che-
fia imediata, ou seja, por leigos, foge ao 
entendimento do CFM sobre o assunto”, 
anexando o Processo – Consulta CFM nº 
9.609/00 que refere: “O ato de homologar 
ou não o atestado médico é prerrogativa 
exclusiva da profissão médica”, e “O ter-
mo inspeção pericial médica é sinônimo 
de exame médico pericial, e traduz-se pela 
realização do exame clínico no paciente, 
pelo médico”.

6 – Informa ainda que “Em conta-
to telefônico com a Dra. M.E., alertou a 
mesma que o procedimento em questão 
feria normas legais e éticas, e que deveria 
ser eliminado do Manual imediatamente”, 
mas que isto não aconteceu.

7 – “Que desde então o Ministério do 
Planejamento já realizou no Distrito Federal 
treinamento de diversas turmas de peritos 
médicos e outros profissionais do Poder 
Executivo para capacitá-los à utilização do 
referido Manual”, e que “segundo informa-
ções de um funcionário da seção onde tra-
balha a Dra. M., a partir de janeiro de 2007 
o treinamento será realizado pela internet, 
on-line, para todo Brasil”.

8 – “Que a seu ver, os chefes estão 
sendo induzidos e autorizados a exercer 
ilegalmente a Medicina por um órgão 
que tem grande poder de mando na es-
fera governamental”, solicitando em sua 
queixa ao CRM-DF que este fato seja 
comunicado ao CFM para conhecimento 
e providências, bem como comunicar ao 
CREA-DF que o engenheiro L.R.P.D.J. 
está autorizando servidores leigos a exer-
cerem atividades exclusivas de médicos.  

 
do Parecer

Este Manual para os Serviços de Saú-
de dos Servidores Públicos Civis Federais 
claramente visa modificar e padronizar os 
procedimentos administrativo-sanitários 
na área de gestão de recursos humanos 
e promover ações de saúde e segurança 
ocupacionais para os servidores, princi-
palmente no que se refere a perícia médi-
ca, relacionados à situações de acidentes 
em serviço, doença profissional, licença 
para tratamento de saúde do servidor, re-
moção do servidor por motivo de saúde, 

aposentadoria por invalidez, licença à ges-
tante, licença por motivo de doença em 
pessoa da família, readaptação funcional 
e exames admissionais.

Consta do referido Manual como 
principal modificação: “Os atestados mé-
dicos de até 05 (cinco) dias poderão ser 
homologados pela chefia imediata, desde 
que conste: nome do médico, nº do CRM 
e o CID da doença ou agravo. Este ates-
tado será encaminhado ao Serviço de Pe-
rícia de Saúde, independente da presença 
do servidor, com o objetivo de inseri-lo no 
prontuário do servidor além de ser incluí-
do na estatística da perícia.

Caso não haja homologação pela che-
fia imediata, o servidor deverá ser enca-
minhado à perícia médica, para ser avalia-
do de forma presencial, dentro dos prazos 
previstos neste Manual”.

De plano podemos afirmar que tal 
Manual fere princípios éticos fundamen-
tais da medicina, tentar mudar conceitos 
básicos do exercício da profissão médica, 
além de infringir inúmeros dispositivos 
legais e éticos, já resolvidos em parece-
res com matérias análogas do CFM, de nº 
19/01 e 09/06, senão vejamos:

1 – Já foi dito anteriormente nos pa-
receres citados que o Atestado Médico é a 
declaração por escrito de um fato médico 
e suas conseqüências, portanto um ato ex-
clusivo do profissional médico habilitado 
e que também homologar significa confir-
mar ou aprovar e, conseqüentemente o ato 
de homologar (confirmar) ou não o atesta-
do médico só pode ser executado por um 
médico, após examinar o paciente.

2 – Este conceito foi modificado nes-
te Manual, pois propõe para os servidores 
públicos civis federais a homologação do 
atestado médico até 05 (cinco) dias seja 
feita pelo chefe imediato, não médico. 
Mesmo se considerando, apenas para 
argumentar, que tal modificação iria dar 
agilidade aos atos administrativos, não 
podemos aceitá-las sob pena de transferir 
uma atividade exclusiva do médico para 
não médicos, caracterizando também um 
incentivo ao exercício ilegal da medicina. 

3 - O presente Manual quando refere 
“Este atestado será encaminhado ao Ser-
viço de Perícia de Saúde, independente da 
presença do servidor, com o objetivo de 
inseri-lo no prontuário do servidor além 
de ser incluído na estatística da perícia”, 
está propondo falsos atos administrativos, 
na medida em que obriga encaminhar um 
atestado médico, homologado por não mé-
dico, ao Serviço de Perícias para ser incluí-
do na estatística da perícia médica, contabi-
lizando-o como uma perícia realizada.

4 - Outro aspecto importante que 
precisa ser sanado é a obrigatoriedade da 
colocação do CID da doença ou do agra-

vo à saúde no atestado médico que será 
analisado pela chefia imediata não médi-
ca. Ë a quebra do segredo médico sendo 
institucionalizada.

5 – O referido manual contraria fron-
talmente com o disposto nos artigos 83, 
202 203, 204, 206, 207 e 230 da Lei nº 
8.112/90 que refere:

art. 202 – Será concedida ao servidor 
licença para tratamento de saúde, a pe-
dido ou de ofício, com base em perícia 
médica, sem prejuízo a remuneração a 
que fizer jus.     (grifo nosso)
art. 203 – Para licença de até 30 (trinta 
dias), a inspeção será feita por médico.
art. 204 – Findo o prazo da licença, 
o servidor será submetido à nova ins-
peção médica, que concluirá pela volta 
ao serviço, pela prorrogação da licença 
ou pela aposentadoria.
art. 230 – A assistência à saúde do 
servidor, ativo ou inativo, e de sua fa-
mília, compreende assistência médica.

§ 1º. Nas hipóteses previstas nesta Lei 
em que seja exigida perícia, avaliação 
ou inspeção médica, na ausência de 
médico ou junta médica oficial, para 
sua realização o órgão ou entidade ce-
lebrará, preferencialmente, convênio 
com unidades de atendimento do sis-
tema público de saúde, entidades sem 
fins lucrativos declaradas de utilidade 
pública, ou com o Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS. 

coNcLusÃo

O Manual para os Serviços de Saúde, 
proposto pelo Ministério do Planejamento 
contraria claramente dispositivos legais e 
éticos relacionados ao exercício da medici-
na e a Lei nº 8.112/90, retirando atribuições 
legais exclusivas do médico, importante na 
relação médico-paciente, transferindo-as 
para a chefia imediata leiga, com um cla-
ro prejuízo aos direitos dos funcionários 
públicos civis federais. À validade dos 
atestados médicos emana de lei federal que 
confere ao médico o poder de fé pública 
ou fé de ofício em sua profissão, por tanto, 
só podem ser emitidos e/ou homologados 
por um profissional médico ou Serviço de 
Perícia Médica. Este Manual também pode 
levar a geração de dados estatísticos falsos 
na perícia médica federal. 

Este é o parecer, SMJ.

Brasília-DF, 10 de julho de 2008

DARDEG DE SOUSA ALEIXO
Conselheiro relator 

WIRLANDE SANTOS DA LUZ
Conselheiro relator de vista
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Responsabilidade civil em debate

desembargador do 
Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná 
e presidente da Asso-
ciação dos Magistra-

dos do Paraná (Amapar), Miguel 
Kfouri Neto esteve em Belém para 
participar do Programa de Edu-
cação Continuada do Conselho 
Regional de Medicina do Pará, 
sob a coordenação do conselheiro 
Marcus Vinícius Henriques Brito. 
O programa trabalha com o tema 
“Ética médica para graduandos e 
graduados em medicina”. Miguel 
Kfouri Neto veio falar sobre “Res-
ponsabilidade civil do médico”, 
no dia 4 de dezembro de 2008, no 
auditório do CRM-PA, para uma 
platéia de médicos e acadêmicos 
de medicina. 

Em sua palestra, o jurista disse 
que os procedimentos cirúrgicos e 
tratamentos médicos visam sem-
pre curar doenças ou reduzir, ao 
máximo, as possíveis sequelas de 
acidentes e traumas, por exemplo. 
“A intenção é que o resultado seja 
positivo. Em alguns casos, as con-
seqüências já são previsíveis e não 
cabe ao médico tentar alterá-las. 
Mas em outros, danos poderiam ter 
sido evitados. Casos de erro médi-
co não são poucos; muitos ganham 
visibilidade principalmente quan-
do se referem à cirurgia plástica”, 
anunciou Kfouri.

Segundo ele, reparar um dano 
causado a um paciente faz parte da 
responsabilidade civil dos médicos, 
quando comprovado que o profis-
sional agiu com imperícia, impru-
dência ou negligência. É conside-
rado dano a perda ou aniquilação, 
total ou parcial, de alguma função. 
“O dano estético é a lesão à aparên-
cia e o dano moral engloba dor, so-
frimento, humilhação, apreensão, 
tristeza, vergonha, constrangimen-
to, entre outros”, esclareceu.

De acordo com o desembarga-

dor do TJ-PR, em número de ca-
sos, a cirurgia plástica perde para 
a ginecologia e obstetrícia, já que, 
nesses casos, são sempre duas pes-
soas sujeitas a eventuais lesões: a 
mãe e a criança. Segundo ele, o as-
sunto, a responsabilidade civil dos 
médicos, é amplamente discutido 
no âmbito do Direito, mas, entre os 
profissionais da medicina, ainda há 
reservas. 

“Muitos médicos não admitem 
ser julgados por leigos. Mas é ne-
cessário que todos, médicos e ope-
radores do Direito - magistrados, 
promotores de Justiça, advogados 
-, participem da discussão sobre o 
tema”, garantiu Kfouri, que é mes-
tre em Direito pela Universidade 
Estadual de Londrina e doutor em 
Direito pela Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo.

Ele deixou claro que o meio uti-
lizado para garantir a reparação de 
um dano causado por erro médico, 
caso não haja um acordo amigá-
vel, é o Judiciário. A pessoa que 
se sentir lesada deve procurar um 
advogado e propor a ação de repa-
ração de dano. Entretanto, a idéia 
de que há corporativismo entre os 
médicos, já que o perito dos casos 
também é um profissional da área, 
pode causar certo receio e a crença 
de que haverá redução da respon-
sabilidade. “Mas, na prática, isso 
não ocorre. A prova pericial não é 
a única e o juiz sempre poderá de-
cidir contra o laudo. Além disso, 
vai se tornando cada vez mais rara 
essa ‘contaminação’ da prova pelo 
alegado corporativismo”.

Entretanto, provar a culpa do 
médico em casos de dano não é 
fácil. Segundo o desembargador, 
em um estudo realizado por um 
advogado do Rio Grande do Sul, 
em mil casos de ações indenizató-
rias, cerca de 80% dos pedidos são 
julgados improcedentes pelo Ju-
diciário. “O número de casos tem 

O
Evento do CRM-PA discute erro médico e as suas consequências jurídicas 

EDUCaÇão CoNTiNUaDa

aumentado, justamente porque au-
menta vertiginosamente, também, 
a quantidade de atos médicos. Mas 
a prova da culpa médica não é fá-
cil justamente porque a medicina 
não é ciência exata; há sempre uma 
grande margem de álea, do fortuito, 
imponderável. A obrigação do mé-
dico é denominada ‘de meio’, ou 
seja, o profissional terá cumprido 
seu dever com a correta interven-
ção, cuidados adequados, emprego 
da melhor técnica, mas não se vin-
cula ao resultado cura, em todo e 
qualquer caso”, enfatizou.

Nessa questão, Kfouri apontou 
a importância dos Conselhos Re-

gionais de Medicina, por disponi-
bilizar informações aos médicos 
quanto aos cuidados que devem 
ser adotados para evitar demandas, 
como documentar conveniente-
mente o ato médico, estabelecer 
relacionamento respeitoso com os 
pacientes e informar as alternati-
vas terapêuticas; pelo julgamento 
imparcial das denúncias que che-
gam aos conselhos; e por possibi-
litar aos profissionais do Direito 
uma visão mais real do cotidiano 
médico, das dificuldades da saúde 
pública no Brasil e dos fatores que 
interferem no desempenho profis-
sional dos médicos.

O jurista do Paraná Mi-
guel Kfouri (acima) falou 
para uma platéia atenta, 
formada por acadêmicos 
e profissionais da área 
médica, no auditório do 
CRM-PA
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o brasil não possui 
uma legislação 
espeCíFiCa que 
eFetivamente 

regule a Criação 
e o uso de animais 

para a pesquisa 
e o ensino
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EsPaÇo Do CoNsELhEiro

Rui Sérgio Monteiro de Barros

desenvolvimen-
to de habilidades 
p s i c o m o t o r a s 
para a prática ci-
rúrgica ou para 
o teste de novas 

propostas cirúrgicas pode ocorrer 
em distintos cenários de aprendi-
zado tais como: cirurgia em seres 
humanos vivos (anima nobile), em 
animais, em cadáveres e em mode-
los artificiais.

O treinamento cirúrgico em 
anima nobile é um valoroso méto-
do para aquisição de aptidões es-
pecíficas em técnicas operatórias 
consagradas, comumente utilizado 
nos programas de residência mé-
dica, em especialidades cirúrgicas, 
sob cuidadosa supervisão dos pre-
ceptores. Entretanto, por questões 
éticas, sofre forte restrição quando 
se refere ao seu emprego em tes-
tes de novas propostas cirúrgicas 
para o tratamento de determinada 
patologia. 

O princípio da não-maleficên-
cia (primun non nocere) determina 
a obrigação em não infligir dano 
intencionalmente ao paciente, en-
quanto que o da beneficência im-
plica no compromisso de trazer 
benefício ao mesmo. Neste sentido 
a agressão cirúrgica em teste forço-
samente necessitaria de minuciosa 
análise preliminar em um outro tipo 
de cenário, para avaliar suas reper-
cussões no organismo vivo, sendo 
o modelo animal o mais adequado 
para tal situação.

O treinamento cirúrgico em ca-
dáveres é um método que apresenta 
como principais vantagens a pos-
sibilidade de praticar e reproduzir 
técnicas em órgãos ou estruturas 
humanas, especialmente valioso 
em cadáveres frescos; e a possi-
bilidade da utilização, mesmo por 
cirurgiões experimentados, quando 
diante de uma situação clínica inco-
mum de solução cirúrgica comple-

xa, funcionando como laboratório 
para treinamento de uma técnica 
cirúrgica específica e proporcio-
nando uma excelente oportunidade 
de revisão anatômica topográfica. 
Sua principal restrição é o cenário 
inerte, desprovido das reações típi-
cas do organismo vivo ante a injú-
ria cirúrgica. 

Os modelos artificiais são muito 
usados para a prática de habilidades 
especiais, no manuseio de equipa-
mentos e instrumentais sofisticados, 
como acontece nas cirurgias vídeo-
assistidas, onde ficam em segundo 
plano a anatomia e as reações teci-
duais do organismo vivo. Existe uma 
grande variedade desses modelos 
disponíveis comercialmente, em 
praticamente em todas as especia-
lidades. Não tem qualquer valor na 
investigação de proposições terapêu-
ticas cirúrgicas. 

A cirurgia experimental, em 
modelo animal, é reconhecidamen-
te mais adequada para simulação, 
in vivo, das condições encontradas 
no campo operatório, com a van-
tagem de permitir a  avaliação de 
novas técnicas com perspectivas de 
aplicabilidade na espécie humana 
como também a prática de habili-
dades cirúrgicas. No primeiro caso, 
apenas as técnicas comprovada-
mente eficazes poderiam ser repro-
duzidas em humanos. No segundo, 
estariam aptos para a prática em 
anima nobile somente aqueles que 
alcançassem o domínio da técnica. 

A pesquisa em animais verte-
brados há muito desperta apreen-
são. Historicamente podemos en-
contrar reflexões de natureza ética, 
filosófica e religiosas desde Aris-
tóteles (384-322 A.C.). Mas foi 
somente após a 2ª guerra mundial, 
com a constatação de cruéis expe-
riências em humanos ocorridas em 
campos de concentração, que des-
pertou a opinião pública mundial 
pela necessidade da criação de me-
canismos de controle nas pesquisas 
envolvendo seres humanos. Assim, 

o Código de Nurenberg (1947) de-
terminou que a experimentação em 
seres humanos deveria ter como 
substrato a pesquisa em animais, 
ratificada pela Declaração de Hel-
sinque de 1975. Em 27 de janeiro 
de 1978, a Unesco proclamou em 
Bruxelas a Declaração Universal 
dos Direitos dos Animais, subscrita 
por quase todos os países do mun-
do, incluído o Brasil.

O Brasil não possui uma legis-
lação específica que efetivamente 
regule a criação e o uso de animais 
para a pesquisa e o ensino, em âm-
bito nacional. Entretanto, vários 
dispositivos legais vêm sendo san-
cionados desde 1934 no sentido de 
estabelecer medidas de proteção aos 
animais: Decreto n.º 24.645/1934, 

Decreto-lei nº 3.688/1941 (pre-
vendo pena para a prática da cruel-
dade animal), Lei n.º 5.517/1968 
(exercício da profissão de médico 
veterinário e cria os Conselhos 
Federal e Regionais de Medicina 
Veterinária), Lei nº 9.605/98 (versa 
sobre condutas e atividades lesi-
vas ao meio ambiente), Decreto nº 
3.179/1999 (Lei de crimes ambien-
tais) 

O Colégio Brasileiro de Experi-
mentação Animal (Cobea), em 1991, 
cria os Princípios Éticos na Experi-
mentação Animal, postulando 12 Ar-

tigos que passam a nortear a conduta 
dos professores e dos pesquisadores 
na prática do uso de animais. 

De acordo com a Profª. Celia 
Virginia Pereira Cardoso, Médica 
veterinária e Membro do Comitê de 
Ética do Cobea a preocupação com 
o bem estar animal se justifica por-
que estamos nos referindo a seres 
sencientes (que tem sensações), ou 
seja, que possuem um grau mínimo 
de consciência que os torna capa-
zes de sentir dor e prazer. Logo, es-
ses seres devem ser diferenciados, 
seus interesses devem ser levados 
em conta e devem compartilhar da 
nossa esfera moral. Temos “obriga-
ções diretas” para com esses seres. 

Para Rildo Silveira, não se pode 
excluir os animais da consideração 
moral pelo fato de pertencerem a 
outra espécie (“especismo”), não é 
justificado. Aliás, este comporta-
mento antropocêntrico humano do 
mundo ocidental tem como raízes as 
escrituras sagradas, que dissemina-
ram a idéia de que o homem foi feito 
à imagem de Deus, e todos os outros 
seres são inferiores Em razão disso, 
o homem considera a si mesmo amo 
e senhor da vida, do bem-estar e da 
felicidade de todos os demais seres 
vivos do planeta. Mas será verda-
deira essa superioridade do homem? 
Tem ela justificativa?

Como orientação geral para 
aqueles que de alguma forma uti-
lizam animais em pesquisa ou trei-
namento de habilidades cito os dois 
primeiros artigos dos Princípios 
Éticos na Experimentação Animal 
(Cobea), nos quais é primordial 
manter posturas de respeito ao ani-
mal, como ser vivo e pela contri-
buição científica que ele proporcio-
na e que devemos ter consciência 
de que a sensibilidade do animal é 
similar à humana no que se refere 
a dor, memória, angústia, instinto 
de sobrevivência, apenas lhe sendo 
impostas limitações para se salva-
guardar das manobras experimen-
tais e da dor que possam causar.

ética em cirurgia experimental
Reflexões acerca do treinamento cirúrgico em vários cenários distintos 
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José Maria de Castro Abreu Jr.*

m observador aten-
to que trafegue pela 
travessa Barão de 
Mamoré percebe no 
muro do Hospital 
Universitário João de 

Barros Barreto (HUJBB) duas altas 
colunas trabalhadas que sustentam um 
ornamentado portão em ferro fundido 
onde no alto em um arco vêem-se le-
tras de metal presas com rebites onde 
lê-se: “Hospital Domingos Freire”. É 
tudo que resta daquela instituição que 
durante décadas foi o hospital de isola-
mento de Belém.

Criado a partir do projeto de lei Nº 
306 da câmara dos deputados, datado 
de 21 de maio de 1894, que autoriza-
va a construção de um Hospital para o 
isolamento dos pacientes portadores de 
doenças infecto-contagiosas, teve su-
as obras iniciadas no ano seguinte no 
governo Lauro Sodré, sobre plano do 
engenheiro Raimundo Viana e finali-
zadas somente em dezembro de 1899, 
no governo Paes de Carvalho, já sobre 
supervisão do engenheiro Inácio Mou-
ra. Teve um custo total de duzentos e 
cinqüenta contos de réis, sem contar 
a compra do terreno que pertencia ao 
médico Américo Marques Santa Rosa.

O edifício era dividido em três 
corpos: um central onde ficavam os 
gabinetes dos médicos, os aposentos 
das irmãs da Santa Casa, que admi-
nistravam o Hospital, a farmácia e os 
refeitórios, e dois laterais e iguais com 
duas grandes enfermarias cada um. Ti-
nha capacidade para 50 leitos, podendo 
ser aumentado até 60.

Seu primeiro diretor, o médico João 
Pontes de Carvalho, mesmo destacan-
do a imponência, elegância e solidez 
da construção teceu pesadas críticas à 
obra afirmando que pelo tempo gasto 
na construção e pela soma de dinheiro 
público dispensado o Hospital ainda es-
tava muito aquém de preencher as ex-
pectativas para o qual fora destinado.

Justificava que entre outras coisas 
que o Hospital, uma cópia de um esta-
belecimento congênere em Estocolmo, 
estava erroneamente transplantado para 
o nosso clima e para o nosso meio, loca-
lizado junto a um pântano que contribuía 
com muitos casos de malária e muito 
próximo do Hospital de isolamento de 
varíola, o São Sebastião. 

Na verdade o projeto inicial era 
bem ambicioso e previa, a longo prazo, 

a construção de vários blocos que iriam 
compor o Hospital de Isolamento, entre 
os quais edifícios especiais para Varíola, 
Febre Amarela, Febre Tifóide, Difteria e 
Tuberculose. As construções chegariam 
até o Largo de São Brás.

Como o novo hospital acabou desti-
nado aos pacientes acometidos por Febre 
Amarela, João Pontes de Carvalho suge-
riu que ele recebesse o nome de “Domin-
gos Freire”, em homenagem a Domingos 
José Freire Junior (1843-1899) médico 
carioca, professor da Faculdade de Me-
dicina do Rio de Janeiro de renome inter-
nacional no período em virtude de seus 
trabalhos sobre aquela doença.

O “Domingos Freire” estava pron-
to, mas não inaugurado, quando um in-
cidente infeliz fez com que fosse aberto 
às pressas em fins de abril de 1900. Es-
tava de passagem por Belém a “Com-
panhia Lírica Italiana” apresentando 
a ópera Aída. Logo após as primeiras 
apresentações os membros da trupe co-
meçaram a apresentar os sintomas de 
febre amarela. O governador Paes de 
Carvalho ordenou que o Hospital fos-
se inaugurado e os artistas fossem ali 
internados. De nada adiantaram os cui-
dados, a companhia foi praticamente 
dizimada e artistas de renome interna-
cional perderam a vida em Belém.

Outro acontecimento trágico de re-
percussão internacional e que marcaria a 
história do Hospital de Isolamento ocor-
reu logo em seguida com a chegada de 
uma expedição da “Escola de Medicina 
Tropical e Parasitologia de Liverpool”. 
A comitiva era composta por dois jovens 
médicos Walter Mayers e H.C. Durham, 
cujo objetivo era estudar a transmissão 
da febre amarela. O governador provi-
denciou em um anexo ainda não conclu-
ído do “Domingos Freire” espaço e equi-
pamento para a criação de um pequeno 
laboratório de pesquisa para os ingleses. 
Após cinco meses de trabalho, ambos fo-
ram acometidos pela doença que estuda-
vam, sendo que Mayers teve menos sorte, 
vindo a falecer naquele hospital em 20 de 
janeiro de 1901. Paradoxalmente graças 
a estes dois incidentes Belém ganhava, 
juntamente com seu primeiro Hospital 
de Isolamento, a fama internacional de 
cidade insalubre. 

As taxas de mortalidade do hospital 
eram altas, chegando no seu primeiro ano 
de funcionamento a 37%, número que 
gerou críticas da imprensa leiga. Pontes 
de Carvalho defendia-se dizendo que 
além da gravidade da doença muitos dos 
seus colegas “...só se lembram do Hospi-

A história do “domingos freire”

tal Domingos Freire quando vêem seus 
clientes sem mais esperanças de vida”.

Como a febre amarela estava lon-
ge de ser a única endemia no Pará, o 
hospital começou a atender diferentes 
clientelas variando com o sabor das 
epidemias e surtos que acometeram o 
estado na primeira década do século 
XX, sendo ali internados casos de tifo, 
impaludismo, peste bubônica, tubercu-
lose e mesmo varíola quando o “São 
Sebastião” não era suficiente.

Independentemente da doença que 
fosse os pacientes chegavam ao “Domin-
gos Freire” muitas vezes em estado gra-
ve, a ponto de em 1905, em um período 
que este se voltou para a tuberculose, o 
governador de então, Augusto Montene-
gro, declarou que os pacientes que ali se 
recolhiam “... não são mais doentes, são 
condenados a morte certa, que vem en-
contrar na caridade do governo um sim-
ples alivio para os seus últimos dias”.

Alguns anos depois, já no governo 
João Coelho, com o recrudescimento da 
febre amarela o hospital retornava a sua 
antiga função. Graças a vitoriosa cam-
panha encabeçada por Oswaldo Cruz a 
febre amarela urbana seria erradicada em 
Belém em outubro de 1911.  No ano se-
guinte, um pavilhão do “Domingos Frei-
re” que servia de moradia para as irmãs 
foi adaptado para isolar os pacientes com 
febre amarela que desembarcavam em 
Belém recebendo o nome de “Pavilhão 
Oswaldo Cruz”. Em 1914 o hospital, já 
sob a direção do médico Américo Cam-
pos, foi readaptado para o isolamento de 
pacientes tuberculosos permanecendo 
nesta função até seu desaparecimento.

Na década de 40, enquanto aguar-
dava a eterna construção do HUJBB, o 

“Domingos Freire” já estava mais do que 
insuficiente, sendo descrito pelo jornal 
“Folha Vespertina”  como um hospital 
velho e inadequado, que estava longe de 
satisfazer as necessidades de um hospital 
para tuberculosos, onde não havia are-
jamento. Faltavam alimentos e medica-
mentos, com material cirúrgico obsoleto, 
sem ter sequer sala de operações e o úni-
co aparelho de pneumotórax ali instalado 
(tratamento em voga na época) estava 
colocado em um antigo quarto de um 
pensionista na falta de local adequado.

Com o início do funcionamento do 
HUJBB em 15 de agosto de 1959, re-
cebendo 16 pacientes provenientes do 
“Domingos Freire”, uma nova institui-
ção nascia, enquanto outra dava os últi-
mos passos até sua extinção em 1964.  O 
evento não marcou apenas uma simples 
troca de hospitais, mas o fim de uma era 
de terapêutica incerta em que a única 
forma de evitar a disseminação de certas 
doenças infecto-contagiosas era a segre-
gação absoluta dos pacientes acometidos 
com seu total isolamento do convívio so-
cial que ia muitas vezes até à morte.

referências:
Revista Pará-Médico nº 1. Novembro de 1900.
Revista Pará-Médico nº 2. Dezembro de 1900.
Revista Pará-Médico nº 6. Abril de 1901.
AMARAL COSTA, Carlos A. Oswaldo Cruz e 
a Febre Amarela no Pará. Conselho Estadual de 
Cultura. Grafisa. 1972.
MONTENEGRO, Augusto. Mensagem dirigida 
ao congresso legislativo do Pará pelo governador 
Augusto Montenegro. Imprensa Oficial. 1905.
Jornal “Folha Vespertina” de 7 de outubro de 1947.

*Médico formado pela Universidade Federal 
do Pará (UFPA). Patologista pela Universi-
dade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 
Especialista em Patologia pela AMB.
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O prédio do hospital (acima) não existe mais. Em seu lugar se ergue o Barros Barreto.
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núClEo dE MEdiCinA tRoPiCAl

Pesquisas para salvar vidas na Amazônia

o núcleo de Medicina 
tropical (nMt) da 
universidade federal do 
Pará (ufPA) trabalha há 
mais de duas décadas 
na pesquisa de doenças 
de ocorrência na região 
Amazônica, além de 
prestar atendimento à 
população paraense

D
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e acordo com Ma-
ria da Conceição 
Pinheiro, diretora 
adjunta do Nú-
cleo de Medicina 
Tropical, o NMT 

é responsável pelo curso de mestra-
do em Medicina Tropical e pelo de 
especialização na mesma área. Ela 
esclareceu que o NMT possui ainda 
laboratórios de análises clínicas, que 
faz atendimento gratuito à população 
nas áreas de patologia, parasitologia, 
micologia, citopatologia e histopato-
logia e, recentemente, entregou o la-
boratório de mercúrio. 

“Esses laboratórios auxiliam no 
desenvolvimento de suas pesquisas, 
com enfoque para a hanseníase, malá-
ria, hepatite, esquistossomose, leish-
maniose, contaminação por mercúrio 
e outros males, além de atuar na área 
de saúde indígena”, informou Maria 
da Conceição Pinheiro. 

Ela explicou que o NMT  é uma 
unidade que tem como finalidade o 
fomento à pesquisa e realização de 
trabalhos de extensão, com o desen-
volvimento de atividades didático-
científicas que enfoquem as endemias 
regionais e promoção de estudos 
ligados à higiene e as patologias re-
gionais. Maria da Conceição Pinheiro 
contou que o NMT surgiu em 22 de 
março de 1991, por meio da resolução 
n° 576 que autorizou a transformação 
do Núcleo de Patologia Regional e 
Higiene em Núcleo de Medicina tro-
pical da UFPA, como órgão de inte-
gração multidisciplinar, em especial 
das áreas ligadas ás ciências da vida e 
de atuação intersetorial e interunida-
des, subordinado diretamente a reito-
ria. “De acordo com o seu regimento, 
o NMT destina-se ao estudo das doen-
ças tropicais e áreas afins de interesse 
amazônico, e tem por objetivo especí-

fico o desenvolvimento da pesquisa e 
da pós-graduação com envolvimento 
da extensão visando  notadamente a 
qualificação de recursos humanos  em 
assuntos relacionados as nosologias 
de interesse amazônico”, afirmou.

A diretora adjunta contou que há 
mais de duas décadas o NMT vem 
contribuindo com novos conhecimen-
tos  para a saúde pública com pesqui-
sas de interesse da região,  atuando 
em parceria com diferentes institui-
ções públicas. Aqui nós conseguimos 
promover a qualificação de pessoal 
técnico, muitos dos quais já estão in-
tegrados em serviços de saúde pública 
do Estado. Desde a sua implantação 
o Núcleo já diplomou 137mestres e, 
atualmente encontram-se matricula-
dos 60 mestrandos e  12 doutorandos. 
Assim, o NMT vem cumprindo seu 
papel como unidade de integração e 
de desenvolvimento de recursos hu-
manos  da UFPA”, informou.

cursos - Maria da Conceição 
Pinheiro informou que o NMT ofere-
ce cursos de pós-graduação lato sensu 
na capital e no interior do Estado. Os 
cursos são os de Especialização em 
Doenças tropicais; Especialização em 
Epidemiologia; Especialização em 
Toxicologia; e o curso de Especia-
lização em Saúde e Ciências Sócio-
Ambientais.

“Os cursos de pós-graduação 
stricto sensu, ou seja, mestrado e dou-
torado, também são oferecidos na ca-
pital e interior do Estado, nas seguin-
tes áreas de concentração: Clínica de 
Doenças Tropicais e Patologia das 
Doenças Tropicais. Os cursos de pós-
graduação stricto sensu se destinam a 
profissionais da área da saúde, apenas 
o curso de Saúde e Ciências Sócio-
Ambientais  atende uma demanda 
mais abrangente, podendo qualquer 
profissional  interessado se enquadrar 

na proposta do curso”,informou a di-
retora adjunta do núcleo.

Ela disse que há projetos do NMT 
em outras áreas, além das de saúde. 
Maria da Conceição contou que há 
a expansão da área de atuação para 
contemplar estudos multidiscipli-
nares. “O NMT tem relação não só 
com os cursos da área da saúde, co-
mo medicina, farmácia, biomedicina, 
enfermagem etc, mas atua também 
nas áreas das Ciências Exatas como 
química, engenharia ambiental, geo-
logia, por exemplo.”

Ela fez questão de ressaltar que 
todos os professores lotados no NMT 
ministram aulas na graduação. Além 
disso, frisou,  os laboratórios de pes-
quisa do NMT  estão disponíveis e 
têm servido para treinamento de alu-
nos da graduação. Ela frisou também 
que todas as linhas de pesquisas de-
senvolvidas pelo NMT priorizam as 
nosologias de nossa região.

PesQuisa - Sobre a possibili-
dade de o NMT ampliar suas possi-
bilidades de pesquisa em outras áreas, 
ela disse que há algum tempo o nú-
cleo vem atuando com propostas de 
estudos multidisciplinares envolven-
do a participação da antropologia, da 
sociologia e outras áreas.

Ela lembrou que vários artigos 
foram publicados por meio do NMT 
e o volume vem aumentando anual-
mente em função do crescimento da 
pós-graduação, que passou do nível 3 
para 4 na última avaliação da Capes, 
com perspectiva de  crescer para o ní-
vel 5 na próxima avaliação, segundo 
informou a diretora adjunta da entida-
de. “Já foram publicados mais de 100 
artigos científicos, parte desses em re-
vistas internacionais”, observou. 

Ela ressaltou o caráter do NMT 
como uma unidade de pós-graduação 

e disse que os recursos oriundos da 
universidade são insuficientes para 
manter todas as atividades que são 
desenvolvidas ali. “A sustentação 
desta estrutura é oriunda da Capes 
para a pós-graduação e de diferentes 
agências de fomentos às pesquisas, a 
maioria aprovadas em editais públi-
cos como CNPq, Finep, Ministério da 
Saúde,  Sectam, Fapespa, Capes, Ji-
ca, Ibnnet,  Procad e Eletronorte, por 
exemplo”, relatou.

O NMT mantém convênios e 
acordos com algumas instituições 
internacionais. Maria da Concei-
ção Pinheiro destacou a Japan In-
ternational Cooperation Agency 
(Jica), cujo acordo de cooperação 
vem sendo renovado desde 1994. 
Com a cooperação, o núcleo rece-
beu três equipamentos para análise 
de mercúrio para atender projetos 
relacionados com saúde da popula-
ção ribeirinha exposta ao mercúrio. 
“Além da doação de equipamentos, 
esta cooperação tem contemplado 
ainda,  treinamentos  de pesquisa-
dores da UFPA no Japão, sem ônus 
para esta instituição, e transferência 
de tecnologias na área da toxicolo-
gia do mercúrio”, informou.

recoNHeciMeNTo - Ela ra-
tificou que os trabalhos do NMT são 
publicados em livros e principalmente 
em revistas nacionais e internacionais 
e disse que isso demonstra o reconhe-
cimento do núcleo. “O NMT é identi-
ficado pela citação em outros artigos 
científicos, convites para participação 
em outros grupos de pesquisas , bem 
como participação em congressos, 
simpósios nacionais e internacionais, 
participação em livros etc. Além do 
interesse de outras instituições de 
pesquisas em fazer parceria com o 
NMT”, opinou.

reconhecimento internacional
o NMT tem como propostas prioritárias as pesquisas com seres 
humanos, particularmente as populações amazônicas, envolven-
do as seguintes linhas de pesquisas:

nAgentes e vetores de parasitoses de interesse médico e veterinário 
da Amazônia
nParasitologia de Doenças Tropicais
nEpidemiologia de doenças regionais
nEcotoxicologia e saúde humana na Amazônia
nNeurofisiologia de doenças tropicais
nAgentes infecciosos e neoplasias

Pesquisadores trabalham em laboratórios do Núcleo de Medicina Tropical para 
descobrir a cura e o tratamento para males como a contaminação por mercúrio


