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Iniciamos 2017 respirando fundo e 
dizendo que precisamos continuar a 
avançar! O ano anterior não foi fácil 
para ninguém, nessa revista faremos 
um retrospecto de 2016 e reafirmamos 
nossos compromissos  para este ano. 

Nós do Sindicato estamos trabalhando intensamente para 
que neste ano nós alcancemos vitórias, tanto no serviço 
público (Semsa e Susam, incluindo os colegas do interior 
e também com vínculo Federal, inclusive da EBSHER bem 
como os colegas da área do ensino médico), como também 
para os colegas da saúde privada, junto principalmente aos 
planos de saúde. Para a Semsa  continuamos cobrando a 
revisão do PCCS conforme o próprio Prefeito  afirmou em 
campanha política que o faria garantindo assim os direitos 
trabalhistas principalmente dos colegas da Estratégia Saúde 
da Família, Samu, Maternidade e das Unidades Básicas de 
Saúde. Mas, também decidimos, que caso até julho não 
tenhamos uma resposta positiva o caminho será o judicial. 
Na mesa municipal de negociação garantimos preposição 
salarial de 2016 conforme o INPC que foi pago em duas 
parcelas sendo fechado o acordo nesse primeiro mês desse 
ano e para 2017 já estamos trabalhando na negociação 
da reposição nas reuniões com as outras categorias da 
saúde e a gestão municipal. Na Secretaria de Saúde do 
Estado já está judicializado a questão da reposição salarial 
de 5,1% devidos ainda de 2012 que foi paga as demais 
categorias e devido a um erro da administração do estado 
médicos não receberam e é devido ainda a reposição das 
perdas de 2014, 2015 e 2016 que já foram calculadas e 
serão apresentadas a gestão estadual. Nessa negociação, 
muito difícil, estamos decididos também a judicializar as 
reposições de 2015 e 2016 já que a diferença de 5,1% de 
2012 e a reposição de 2014 já estão judicializadas. Na área 

da saúde privada, o Simeam está com uma campanha com 
apoio do Ministério Público do Estado através da Prodecom 
na figura do Dr. Otavio Souza a onde buscamos unificar 
as tabelas praticadas pelos planos de saúde a Tabela 
da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos) proposta pela Associação Médica 
Brasileira e Conselho Federal de Medicina como os valores 
de referencia a serem praticados e para isso contamos com 
o apoio das Empresas e Sociedades de Especialidades 
Médicas no intuito de somarmos forças para negociação e 
implantação em todos os planos de saúde do Amazonas.
Para finalizar quero dizer que vamos continuar lutando 
muito pela Regulamentação da Carreira Médica de Estado 
pois o Amazonas sendo o primeiro Estado a ter em sua 
Constituição a Carreira de Estado como modelo para 
a Saúde Pública vai oferecer vagas aos médicos para 
serem interiorizados com todas as garantias necessárias e 
segurança de voltar a capital. Assim, essa primeira edição 
do ano da nossa revista tem em sua grande parte o objetivo 
de lhe fazer entender a importância da Carreira  Médica de 
Estado para o  Amazonas (CME AM) a qual consideramos 
a maior conquista de todos os tempos para os médicos do 
Amazonas. Para isso se tornar realidade (regulamentação) 
precisamos muito que principalmente os jovens médicos e 
acadêmicos apoiem essa nossa luta que é de muitos anos 
e procurem conhecer as propostas da CME AM e lutem 
junto conosco por sua implantação  que já consideramos 
a maior conquista do movimento médico amazonense e 
brasileiro! Deixo por fim uma mensagem de esperança para 
2017 aos médicos do Amazonas e do Brasil  que é a UNIÃO 
que nos fortalece e que mesmo diante de toda crise política, 
financeira e moral pela qual o país passa os médicos 
possam estar de fato unidos para que possamos alcançar 
nesse ano de 2017 nossos objetivos de ter uma saúde de 
qualidade e que a população possa continuar acreditando 
nos profissionais médicos que querem continuar fazendo 
seu trabalho com dedicação como sempre foi. Que Deus 
ilumine a todos nesse ano de 2017!
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Em 2016 o Sindicato dos Médicos do Amazonas 
completou 33 anos de fundação com carta Sindical, 
organizado e idealizado pelo Dr. Salvador Sobrinho. 
Em suas últimas gestões dirigido pelo presidente Dr. 
Mario Vianna que segue reafirmando com os médicos 
do Amazonas o compromisso de garantir melhores 
condições de trabalho e valorização da categoria na 
atualidade e para o futuro das gerações de médicos 
do Estado. Como em todos os anos iremos fazer 
a partir de agora fazer um retrospecto do ano que 
passou demonstrando e registrando mais uma vez 
as ações deste sindicato de classe em 2016 em prol 
da categoria médica comprovando o compromisso 
assumido pelo Dr. Mario Vianna a frente do Simeam 
durante esses anos de muita luta. Vamos começar 
voltando um pouquinho lá no final de 2015, o ano já 
demonstrava que os tempos futuros seriam difíceis, já 
dava sinais de que em 2016 a perseguição a categoria 
médica seria ainda maior, vimos a desvalorização do 
Revalida com a ocupação dos postos de trabalhos por 
médicos estrangeiros não revalidados e sem registro 
profissional através do programa Mais Médicos 
do Governo Federal. A categoria médica já vinha 
sofrendo com o sucateamento e desfinanciamento 
da saúde pública e demonstração de falência da 
saúde privada com a perda de vidas e endividamento 
comercial o que se comprovou durante todo o ano de 
2016 onde a situação que já vinha ruim demonstrou 
que ainda poderia pior. No final de dezembro os 
médicos residentes do país através da programação 
da Associação Nacional dos Médicos Residentes 
(ANMR) paralisaram o serviço de atendimento 
médico. No Amazonas os residentes com apoio do 
Simeam realizaram um protesto no dia de abertura da 
paralisação em frente ao Hospital Fundação Adriano 
Jorge e contou com a participação de aproximadamente 
50 profissionais O fim de 2015 foi marcado ainda pela 
união das categorias da saúde em prol de melhores 
condições de trabalho e valorização dos profissionais. 
A última semana foi de atuação direta de cobrança e 
reivindicações através de manifestações realizadas 
em frente aos principais hospitais de Manaus. Os 
médicos do Amazonas, através do Simeam fizeram 
protestos que tiveram ampla divulgação na mídia, 
apoio de parlamentares e dos pacientes internados 
na unidade. Diante do cenário foi formada uma 

comissão composta pelo presidente do Sindicato 
dos Médicos, o representante do Sindicato dos 
técnicos de enfermagem e enfermeiros privados 
e da presidente do Sindicato dos Farmacêuticos e 
alguns membros do Legislativo que estiveram junto 
ao Ministério Público Estadual do Amazonas e o 
Ministério Público Federal do Amazonas onde nos 
dois órgãos foi protocolizado um documento com um 
dossiê elaborado pelo Simeam, contendo denúncias 
graves referentes a falta de estrutura e condições 
de trabalho nas unidades de saúde do Estado. 
Após a entrega do Dossiê criado pelo Simeam, o 
Governador foi a mídia contestar a situação do “caos 
na saúde” e aproveitou para anunciar a criação de 
uma investigação de sabotagem na saúde, insinuando 
que os profissionais de saúde estariam causando 
esse possível transtorno nos hospitais do Estado. O 
Ministério Público Federal (MPF) definiu pela criação 
do Comitê de Crise da Saúde no Amazonas sugerida 

pelo Simeam e liderada pela Procuradora Bruna 
Menezes que reunia representantes dos principais 
órgãos de defesa dos direitos públicos do Estado. O 
Simeam montou Dossiê com a situação da Saúde com 
base em uma campanha lançada em seus meios de 
comunicação onde Médicos, líderes de comunidade, 
comunitários, usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e profissionais da saúde, puderam participar 
enviando depoimentos, imagens, fotos e vídeos 
sempre que surgiam denúncias sobre a saúde pública.

“Se os profissionais estivessem interessa-
dos em sabotar qualquer serviço de saúde, 
bastaria de deixar de comparecer ao seu 
posto de trabalho ao não terem seu serviço 
devidamente remunerado, no entanto 
estamos aqui, trabalhando e lutando por 
melhores condições de atendimento para 
saúde da população. O caos existe e é real, 
é preciso abrir os olhos sr. Governador” 
afirmou Mario Vianna

R E T R O S P E C T I VA
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Prefeitura - Apesar do cenário 
desfavorável e a falta de 
cumprimento dos acordos da 
prefeitura com os profissionais da 
saúde, o Simeam demonstrando 

Saúde Suplementar - Ainda em 
janeiro a Unimed Manaus iniciou 
o processo de mudança para 
Empresa Unimed Manaus S.A.  e 
em função da procura dos médicos 
cooperados solicitando apoio e 
esclarecimentos junto ao Sindicato 
dos Médicos do Amazonas 
(Simeam), o presidente Dr. Mario 
Vianna entrou em contato com a 
presidente executiva Dra. Corina 
Viana para sugerir a direção da 
Unimed Manaus, que avaliasse 
naquela ocasião algumas questões 
levantadas pelos cooperados 
na Unimed para postergar o 
período de discussões e possível 

O Brasil conheceu o caso dos 
gêmeos de Jutaí que tiveram gar-
rafas pets utilizadas como más-
caras e acabaram apresentando 
a triste realidade da saúde do 
Interior com a falta de equipamen-
tos, suprimentos e de apoio aero-
médico. Em entrevista ao Simeam 
o médico Alaílson Ferreira quebrou 
o silêncio após o fato e revelou 
uma rotina estressante e exaus-
tiva para se fazer saúde no inte-
rior do Amazonas.

“Eu nunca imaginei que essas 
máscaras improvisadas seriam 
noticiário no Brasil inteiro, é 
comum no interior trabalharmos 
em condições que temos que 
improvisar para salvar vidas, e 
o que for preciso nós faremos” - 
Alaílson Ferreira, Médico de Jutaí.

Ainda referente a saúde feita 
no interior não podemos deixar 
de falar na Carreira Médica de 
Estado, mote principal dessa 
gestão do Simeam e considerada 
a solução para a triste realidade 
nos nossos interiores. Portanto foi 
lançado em fevereiro a campanha 
que ampliou a divulgação da 
Carreira Médica de Estado 
retomando as conversas com os 
parlamentares do Amazonas. O 
primeiro foi o Deputado Federal 
Alfredo Nascimento (PR) que 
lançou posteriormente um artigo 
se pronunciando a favor da 
regulamentação da Carreira 
Médica de Estado do Estado do 
Amazonas.

que não desistiu de ter aprovado 
a revisão do Plano de Cargos, 
Carreira e Salários (PCCS) dos 
médicos do município contratou os 
serviços do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos) para 
estudar a realidade financeira 
do município e da Secretaria de 
Saúde (Semsa) para poder provar 
em números a real possibilidade 
de implantação do PCCS dos 
Médicos. Após uma reunião com 
o secretário de Finanças onde 
foi demonstrado as possíveis 
percentagens de aplicação dos 
valores referentes ao plano, Ulisses 
Tapajós sinalizou uma possível 
oportunidade de retorno das 
análises do processo. Entretanto, 
respeitando a decisão de AGE 
que optou por não judicializar a 
questão foi dada continuidade as 
negociações com o município.

Sempre contando com o 
incondicional apoio do Deputado 
Luiz Castro (Rede) o Simeam 
apresenta constantemente 
ao deputado o que já se 
evoluiu com as Comissões de 
Estudo para regulamentação. 

Após o famoso caso dos gêmeos 
de Jutaí a OAB-AM lançou 

adesão ou não por parte dos 
Cooperados, não sendo atendido 
pela presidente que informou não 
haver possibilidades de atender à 
solicitação.

 
“O Sindicato está de parabéns 
pela representatividade e por 
tudo que foi elaborado para ser 
implantado dentro da Carreira 
em busca de atrair o médico a 
estar no interior do Amazonas 
atendendo a essa população tão 
carente de atendimento médico e 
com tantas dificuldades de chegar 
à capital com chances de buscar 
um tratamento ou até mesmo de 
salvar a vida” - Deputado Luiz 
Castro (Rede)

O Presidente da Comissão de 
Saúde da Assembleia Legislativa 
do Estado (Aleam) o Deputado 
Estadual Ricardo Nicolau (PSD) foi 
colocada a vontade de se realizar 
o Fórum sobre a Regulamentação 
da Carreira Médica de Estado do 
Amazonas e junto a elea realização 
de uma Audiência Pública para 
tratar do assunto e prontamente 
o Sindicato foi  atendido. 

 
“Estamos dando mais um passo 
para ajudar a Carreira Médica de 
Estado a sair do papel e contribuir 
para resolver o problema da falta 
de médicos nos municípios. Será 
uma oportunidade para discutir, 
tecnicamente, todas as propostas 
e alternativas viáveis e fazer um 
intercâmbio de experiências” - 
Deputado Ricardo Nicolau (PSD)

Ainda em fevereiro o presidente 
do Simeam teve a oportunidade 
de estar entregando ao na 
ocasião vice-presidente do 
Brasil e Presidente do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) Michel Temer o Dossiê 
da Carreira Médica de Estado do 
Amazonas e explicando a ele a 
importância da regulamentação 
dela para a saúde Pública do 
Estado, para a população e para a 
categoria Médica do Amazonas.O 
presidente do Simeam esteve 
ainda reunido com a Deputada 
Federal Conceição Sampaio (PP) 
que se comprometeu em levar a 
conhecimento da Comissão da 
Carreira Nacional as propostas 
da comissão de estudo da 
Regulamentação da Carreira 
Médica do Estado do Amazonas 
realizado pelo Simeam. Devido 
a intensificação da divulgação 
dos trabalhos referentes a 
Carreira, o Simeam recebeu por 
escrito manifestos de apoio à 
Regulamentação de importantes 
e renomadas instituições e 
personalidades. Para o presidente 
do Simeam essas manifestações 
representam o quanto os estudos 
da Carreira estão criando força 
e adesão e principalmente 
reconhecimento de como ela 
é necessária para a categoria 
médica do Amazonas e do Brasil.

“Afirmo mais uma vez que o 
Simeam é um sindicato a frente, 
sempre propondo melhorias e 
soluções para melhorar a saúde 
pública, o reconhecimento e 
valorização dos médicos” Mario 
Vianna, Presidente do Simeam.

uma nota em solidariedade ao 
médico envolvido e repúdio a 
cupabilização do profissional que 
agiu de maneira coerente para o 
socorro das crianças improvisando 
as máscaras com garrafas PET. 
Ainda com base nesse fato a 
Comissão iniciou uma série de 
visitas de fiscalização as unidades 
do estado com apoio do Simeam 
que acabou conquistando assento 
na Comissão de Direito Médico 
e da Saúde da OAB-AM com a 
presença do Assessor Jurídico, o 
Dr. Fabricio Calebe.

  JANEIRO                                    

Ato de fé para iniciar o ano - 
Como é de costume para iniciar 
o ano pedindo as bênçãos de 
Deus para a categoria médica do 
Amazonas foi realizado na sede do 
Simeam um culto ecumênico com 
a participação de pastores e um 
representante da Igreja Católica. 
O presidente do Simeam ressaltou 
ainda a importância da categoria 
se pôr de joelhos diante do criador 
para superar as dificuldades que a 
atual situação da saúde no Estado 
e no Brasil.

“O momento é difícil, precisamos 
da proteção divina para enfrentar 
as dificuldades do dia-a-dia na 
saúde, os plantões inseguros, a 
falta de insumos e de investimento, 
o cenário não está favorável, mas 
com as bênçãos de Deus seremos 
vitoriosos” - Mario Vianna

  FEVEREIRO                                    
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Manifestações -  A categoria 
médica do Amazonas foi as ruas 
por um país melhor no dia 13 de 
março de 2016 que ficou marcado 
para a história do Brasil pela 
manifestação da população na 
luta contra a corrupção no País. 
As estimativas da Polícia Militar 
em diferentes Estados totalizam 
mais de 3,3 milhões de pessoas 
nos protestos ocorridos em pelo 
menos 250 cidades. Em Manaus, a 
Praia da Ponta Negra ficou tomada 
por manifestantes que além de 
defender o fim da corrupção no 
país pediam o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff e 
ainda marcaram expressivo apoio 
ao juiz Sérgio Moro, responsável 
pelos processos da Operação 
lava Jato. A categoria médica se 
fez presente ao ato para junto à 
população reforçar o desejo de 
um país democrático e livre de 
corrupção. Para o presidente do 
Simeam, esse desejo de um país 
melhor deve ser demonstrado 
também nas urnas, onde a 
categoria médica juntamente com 
a população deve fazer valer o seu 
voto de forma consciente.

Ação de dissídio coletivo 
para os médicos da aleam - O 
Deputado Ricardo Nicolau (PSD) 
se comprometeu também em 
realizar em parceria com o Simeam 
a proposta de um Dissídio Coletivo 
para os médicos do Hospital da 
Assembleia Legislativa do Estado 
com base no Piso da Federação 
Nacional dos Médicos (Fenam).

Residentes - Após paralisação 
organizada pelo Simeam junto ao 
movimento nacional da ANMR  o 
valor da bolsa paga a residentes 
da área da saúde passou para R$ 
3.330,43. O novo valor representa 
um reajuste 11,9% em relação 
ao valor vigente até então, R$ 
2.976,26. Para o presidente 
do Simeam, Dr. Mario Vianna, 
esse percentual é considerado 
vergonhoso já que o Governo 
Federal paga cerca de 10 mil para 
os médicos do Programa ‘Mais 
Médicos’ que são considerados 
profissionais sem pós-graduação 
com uma carga horaria de 40h 
de trabalho semanal incluindo 
cerca de 4h para estudo dirigido 
além de outros ganhos indiretos 
como auxílio moradia, transporte 
e outras vantagens, que que 
somadas ao salário inicial chegam 
a 16 mil reais.

“O Simeam lançou uma proposta 
de equiparação salarial e paga-
mento das vantagens oferecidas 
aos Médicos do Programa ‘Mais 
Médicos’ para os nossos residen-
tes que cumprem uma exaustiva 
jornada com carga horaria de 60h 
semanais e tem que implorar pelo 
pagamento de auxílios previstos 
e não cumpridos” - Mario Vianna

Fiscalizações – Novos ares na 
revisita de fiscalização após a 
troca de gestão na Ana Braga. 
Os profissionais se queixam da 
falta de insumos e equipamentos 
defasados ou a falta deles, 
considerado pela equipe médica 
dentro de uma normalidade 
aceitável. Sobre a insegurança 
nas unidades o Simeam relançou a 
cartilha de defesa profissional com 
orientações de como o médico deve 
proceder em situações difíceis no 
ambiente de trabalho. A ouvidoria 
do Simeam lançou campanha 
permanente de denúncias para 
médicos, profissionais de saúde 
e a população.

Na Maternidade Dr. Moura 
Tapajós, única maternidade 
municipal é considerada uma 
unidade de baixa complexidade 
e atende ainda a pacientes que 
vem do interior do Estado por 
meio da ponte Rio Negro, portanto 
a maternidade já não suporta a 
demanda. O grande número de 
atendimentos para a pequena 
dimensão da unidade faz com que 
ela tenha uma alta rotatividade. 
Para partos normais o tempo de 
permanência na maternidade 
passou de 48 horas para 24 horas 
e para cesárea de 72 horas para 
48 horas. 

Programa de Residência Médica 
- O Hospital Militar iniciou o 
Programa de Residência e Estágio 
em Cirurgia Geral através de um 
convênio firmado com a UniNilton 
Lins. O Simeam que participou 
da gestão dessa ideia com o 
Professor Doutor João Bosco 
Botelho. 

“O país precisa mesmo de refor-
mas onde possa fazer valer as 
primícias de justiça, cidadania, sol-
idariedade e fundamentos éticos 
necessários ao modelo político 
democrático” - Mario Vianna

Saúde suplementar - O presidente 
do Simeam reativou a Comissão 
Estadual de Honorários Médicos 
da Saúde Suplementar com o 
apoio do Procurador Otávio Gomes 
do Ministério Público Estadual. 
Foram enviados ofícios por parte 
do Simeam para as operadoras 
de planos de saúde solicitando 
que eles enviem ao Sindicato 
as tabelas de valores por eles 
praticados para os procedimentos 
e consultas médicas. Com base 
nas respostas o Procurador 
pretende agendar uma reunião 
para negociação da revisão dos 
valores praticados de forma a 
garantir um aumento percentual 
aos profissionais da categoria.

EBSERH - O Simeam esteve por 
diversas vezes reunido com os 
médicos da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
do Hospital Universitário Getúlio 
Vargas para propor a eles a 
abertura do processo de Dissídio 
Coletivo contra a empresa. 
Nas diversas ocasiões em que 
estiveram reunidos, sempre 
surgiu por parte dos profissionais 
o questionamento referente a 

sindicalização e pagamento do 
imposto sindical, cobrado pela 
Ebserh diretamente em seus 
contracheques. Após pesquisa o 
Sindicato identificou que alguns 
médicos da unidade estavam 
sindicalizados ao Sindicato 
dos Trabalhadores da Ebserh, 
sindicato este ligado a filiado à 
CUT e estão sendo descontados 
sindicalização e imposto sindical 
por eles.

Denúncias de ingerência na 
saúde do Amazonas - O Simeam 
através de sua ouvidoria recebeu 
denúncias de que o Governo 
do Estado estava priorizando 
empresas de fora do Amazonas 
para prestação de serviços de 
saúde. O Simeam já tinha registro 
através Sociedade de Radiologia 
e Diagnóstico por imagem que 
os exames estariam radiológicos 
estariam sendo realizados em 
Manaus e seriam enviados para 
outro estado para serem laudados. 
A mesma coisa acontece com 
os patologistas do Amazonas e 
ainda a Secretaria de Estado de 
Saúde do Amazonas (Susam) 
anunciou que os exames de 
retinografia seriam realizados 
fora do Estado, sendo que aqui 
no Amazonas temos empresas 
e profissionais qualificados para 
tal serviço e que se dispuseram 
a cobrir o preço a ser pago pelos 
exames. O Simeam recebeu 
ainda oficialmente uma denúncia 
do Instituto de Anestesiologistas 
do Amazonas relatando ter 
formalizado junto ao Diretor da 
Maternidade Balbina Mestrinho a 
queixa de profissionais que atuam 
na unidade da falta de materiais 
considerados indispensáveis para 
os procedimentos de anestesia 
podendo causar riscos à vida dos 
pacientes. Todas as denúncias 
foram levadas ao conhecimento dos 

órgãos competentes oficialmente. 
Ainda através de convite realizado 
pelo Deputado Luiz Castro (Rede) 
o Simeam esteve reunido com os 
representantes das associações 
de apoio à pacientes do SUS 
(portadores de doenças crônicas, 
transplantados entre outros) que 
estão pedindo socorro em busca 
de solução de problemas graves 
relacionados a ingerência da 
saúde no Estado. O Sindicato 
recebeu ainda através de sua 
ouvidoria denúncias constantes 
relacionadas a prática ilegal da 
medicina por profissionais não 
médicos no Amazonas, onde 
além do Conselho, a Comissão 
de saúde da OAB-AM também foi 
informada dos casos.

“A fiscalização do exercício ilegal 
da medicina é de competência 
do Conselho, mas alertamos a 
importância da união da categoria 
em questões como a invasão de 
outras profissões na medicina com 
a exemplo das Doulas, farmacêu-
ticos clínicos e a vinda de cirur-
giões plásticos da Venezuela para 
atuar em Manaus na realização de 
procedimentos médicos de forma 
ilegal e sem registro profissional” 
- Mario Vianna

PCCS e reajuste - Simeam 
sinaliza ao secretário Ulisses 
Tapajós o interesse em colocar 
em prática o PCCS na parte dos 
direitos trabalhistas postergando 
as questões financeiras, o que 
representa a publicação da revisão 
do PCCS com a possibilidade 
de parcelamento dos valores 
gerados.  Sem respostas, o 
Simeam lançou em jornal de 
grande circulação uma nota de 
repúdio explicando a população 
a situação dos médicos do 
município. Posteriormente diante 
do descredito dos profissionais da 
saúde do município de Manaus 
com a falta de cumprimento por 
parte da prefeitura dos acordos 

  ABRIL                                    
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firmados para aprovação da 
revisão do Plano de Cargos, 
Carreira e Salário (PCCS) foram 
realizadas três reuniões da 
Mesa Municipal de Negociação 
para viabilizar a proposta dos 
membros para o reajuste salarial 
dos profissionais do ano de 2016 
onde se chegou ao acordo do 
parcelamento do percentual de 
aumento em duas vezes, os 5% 
oferecidos serão pagãos em 
maio retroativo a abril, mês da 
data base e 4,9% em janeiro de 
2017 com a condição de reabrir 
as negociações da aprovação do 
PCCS dos servidores da saúde do 
município a partir de agosto.

CME - Dando continuidade à 
campanha de divulgação da 
Carreira Medica de Estado do 
Amazonas em busca de apoio 
para sua regulamentação, a 
equipe do Simeam foi recebida 

 Delegacia Sindical em Tabatinga 
-  O Simeam esteve em Tabatinga 
formalizando a criação de uma 
delegacia sindical elegendo o 
Delegado Dr. Waldery Nobre. O 
Município é 1.105 km distante de 
Manaus, fronteira entre o Brasil, 
Colômbia e Peru (chamado Tríplice 
Fronteira) que tem em torno de 
25 médicos atuando em diversas 
formas de vínculos de prestação 
de serviço e conta com a forte 
presença do Exército através 
do 8º Batalhão de Infantaria de 
Selva principalmente na área de 
segurança na fronteira e na saúde 
através do Hospital de Guarnição 
que atende tanto a população 
do município quanto os vizinhos 
colombianos e peruanos.

Fiscalização -  O Hospital e 
Pronto Socorro João Lúcio 
Pereira Machado recebeu nova 
fiscalização do Simeam após a 
mudança na diretoria da unidade 
onde a grande reclamação dos 
profissionais médicos e das demais 
categorias da saúde durante a 
vistoria foi mesmo o atraso no 
pagamento dos profissionais e 
muitos deles por desconhecer a 
lei que impede o Simeam de atuar 
na defesa profissional em nome 
das empresas questionaram a 
atuação do Sindicato diante disso. 
O Simeam infomava que a lei não 
permite a defesa de empresas 
médicas por se constituir uma 
prestação de serviço de saúde 
por empresa privada, que para 

atuar oficialmente a respeito 
dessa situação se faz necessário 
autorização oficial das empresas 
para assumir o caso. Mesmo 
assim, ainda o Simeam se propôs 
e chegou a realizar diversas 
reuniões com as empresas 
de especialidades médicas 
com intuito de efetivar a união 
entre as mesmas em busca de 
uma negociação efetiva com o 
Governo do Estado no propósito 
de sanar essa questão onde 
poucas empresas se dispuseram a 
juntar-se nas negociações, as que 
se negaram agem isoladamente 
cada uma por si e as demais que 
acreditam nessa união estão 
andando juntas em busca de 
soluções.

“Nesse caso acredito que os 
médicos deveriam buscar con-
hecer o posicionamento de suas 
empresas junto ao grupo e pres-
sionar a aderir a ação conjunta 
com aqueles que acreditam que 
juntos conseguem melhores resul-
tados”  - Mario Vianna, Presidente 
do Simeam

Proximidade com as Sociedades 
de Especialidades -  O Simeam 
firmou lugar nos convites as 
solenidades importantes como das 
Sociedades de Especialidades 
como o Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões do Capítulo do 
Amazonas que teve empossada 
sua nova diretoria conduzida pelo 
mestre TCBC Fernando Westphal.

Saúde Suplementar - Em nova 
audiência com o Procurador 
de Justiça Otávio de Souza 
Gomes titular da 51ª Promotoria 
Especializada na Proteção e 
Defesa do Consumidor (Prodecom) 
e agora com a participação da 
Promotora de Justiça Sheyla 
Andrade dos Santos titular da 
81.ª Prodecom para tratar da 
revisão dos honorários médicos 
dentro do trabalho desenvolvido 
pela Comissão de Honorários 
Médicos no Amazonas e a 
situação da Unimed em relação 
a passagem de cooperativa para 
empresa, resultados de aportes 
financeiros ou cotas cobradas aos 
cooperados.

Proximidade com os acadêmicos 
de Medicina - Dentro da proposta 
da nova gestão do Simeam, foi 
retomada a atividade de recepção 
aos calouros nas Universidades 
do Amazonas, nas Universidades 
Públicas e na privada que tem 
o curso de medicina onde é 
apresentada a história, atividades 
desenvolvidas e bandeiras de 
lutas defendidas pelo Sindicato 
entidade representativa da defesa 
médica profissional no Amazonas.

  MAIO                                    pelo Deputado Estadual Belarmino 
Lins (PMDB) que afirmou o apoio 
a Regulamentação da Carreira. 
Participaram na Associação 
dos Docentes da Universidade 
Federal do Amazonas (ADUA) 
de uma reunião entre todas as 
categorias da saúde e de outras 
áreas dentro da universidade para 
que fosse apresentada a situação 
da saúde indígena do Rio Javari 
e os benefícios da CME para os 
indígenas. Também estiveram com 
o Deputado Estadual José Ricardo 
(PT) que é um dos defensores da 
saúde pública no Estado e foi um 
dos deputados que votou a favor 
da Carreira aprovando a PEC 
80 e com a Deputada Estadual 
Alessandra Campelo (PMDB).
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“A apresentação fantasiosa tenta 
convencer que reduzindo o serviço 
vai ampliar o atendimento! Além 
disso os trâmites legais não foram 
seguidos e sequer o Conselho 
Estadual de Saúde foi ouvido, 
o que é gravíssimo no nosso 
entendimento!”  - Mario Vianna, 
Presidente do Simeam

Audiência Pública - Ainda 
foi realizada uma Audiência 
Pública para buscar mais apoio 
e compromisso dos Deputados 
em prol da Regulamentação da 
Carreira Médica de Estado. O 
presidente da Comissão de Saúde 
da Assembleia Legislativa (Aleam) 
Deputado Estadual Ricardo Nicolau 
se comprometeu publicamente em 
levar ao Governado José Melo o 
nível de importância e grau de 
alcance dos estudos e debates 
promovidos no Fórum e Audiência 
Pública a fim de buscar apoio para 
a Regulamentação da Carreira 
Médica de Estado do Amazonas.

Reordenamento na Saúde – Diante 
da visível dificuldade enfrentada 
no financiamento do SUS no 
Amazonas o Governo através 
da Secretaria de Saúde tentou 
implementar um reordenamento na 
saúde, que gerou total insatisfação 
e ingnação da população e 
profissionais da área. A comoção 
foi geral e os órgãos como MPE 
e MPF tiveram que se manifestar 
diante das propostas. O Simeam 
esteve participando de todas as 
audiências relacionadas ao fato e 
de grande parte das manifestações 
contra o reordenamento.

Comissão Intersetorial de 
Saúde do Trabalhador (CIST) 
- O Simeam foi integrado a 
Comissão Intersetor ial  de 
Saúde do Trabalhador (CIST), 
essa participação garante ao 
profissional médico o direito 
de ter suas necessidades 
trabalhistas no que tange sua 
saúde profissional defendida 
junto a gestão, assim como abre 
espaço para que as necessidades 
de melhores condições de trabalho 
e remuneração dos médicos sejam 
colocadas em pauta.

Participação da vida acadêmica 
– Como na acolhida e em outras 
situações o Simeam esteve 
sempre participando de atividades 
acadêmicas em Julho foi convidado 

  JULHO                                    
Invasão de outras categorias 
da saúde em procedimentos 
privativos da medicina -  o 
Simeam participou de audiências 
públicas para tratar de casos como 
dos optometristas, farmacêuticos 
clínicos, enfermeiros obstétricos, 
cardiologistas intensivistas ou 
enfermeiros dermatológicos, 
esteticistas dermatoparamédicos, 
entre outros casos de exercício 
ilegal da medicina.

“Acredito, que só teremos 
condições de enfrentar esse 
grave problema se o segmen-
tarmos por área de atuação e 
as Sociedades e Empresas de 
Especialidades Médicas em união 
com as Entidades Médicas debat-
ermos com profundidade e traçar-
mos em consenso estratégias para 
esse difícil enfrentamento” - Mario 
Vianna, Presidente do Simeam

  AGOSTO                                    
Benefícios Simeam – O Simeam 
retomou a carteira de benefícios e 
expandiu o número de empresas 
com descontos para que médicos 
sindicalizados possam usufruir 
de parcerias fechadas através do 
seu sindicato dentre elas Unimed 
Manaus, ótica Especialista, CVC, 
Infostore, entre outras.

EBSERH - A equipe do Simeam 
esteve reunida com os médicos 
da Ebserh que atuam no Hospital 
Universitário Getúlio Vargas com 
intuito de mais uma vez tentar 
dar início ao processo do Dissídio 
coletivo. Os médicos apresentaram 
algumas de suas pautas de 
reivindicação para melhoria da 
relação de trabalho e o assessor 
jurídico do Simeam Dr. Fabricio 
Calebe e o presidente Dr. Mario 
Vianna explicaram novamente 
o passo a passo para tentar um 
acordo com a empresa que se 
não for aceito leva ao processo 
do dissídio na esfera judiciária. 
Os médicos ficaram responsáveis 
por organizar oficialmente todas 
as pautas de negociação que 
eles acreditam ser necessidades 
conforme a realidade vivenciada 
por eles e passarão ao Simeam 
para que formalize junto a Ebserh 
no prazo de um mês.

Vida Acadêmica - a turma 23 
de medicina da Universidade 
do Estado do Amazonas (UEA) 
realizou no auditório da unidade 
de ciências da saúde a cerimônia 
do jaleco onde mais de 70 alunos 
registraram a passagem para 
o internato e o Simeam foi um 
dos convidados de honra para 
participarem desse momento.

Fiscalizações Simeam - O 
Sindicato dos Médicos do 
Amazonas (Simeam) com a 
intensão de aprimorar as visitas 
de fiscalização nas unidades 
de saúde, e laborou uma 
pesquisa que será encaminhada 
diretamente para as empresas de 
especialidades médicas a fim de 
informar e/ou denunciar a situação 
das unidades previamente à 
realização das visitas do Simeam.
Após a implantação da pesquisa 
no dia 02 de setembro foi realizada 
uma visita de fiscalização no 
Hospital e Pronto Socorro 
João Lucio juntamente com a 
Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas que estará através 
do novo departamento de saúde 
registrando e formalizando as 
denúncias e pontos de melhorias 
levantados pelo Simeam durante 
a vistoria.

“A participação do sindicato nas 
atividades desenvolvidas pela fac-
uldade de medicina aproximam 
e apresentam os acadêmicos e 
futuros médicos do seu repre-
sentante sindical” - Mario Vianna, 
Presidente do Simeam

para a cerimônia de colação de 
grau da 18ª turma de medicina 
da Universidade Nilton Lins. Na 
ocasião o presidente ressaltou a 
importância da academia para a 
união das categorias da saúde.

“As categorias da saúde pre-
cisam andar em união, não se 
faz saúde sozinho, e esse debate 
deveria iniciar dentro do ambi-
ente acadêmico, que acredito ser 
o melhor lugar para se promover a 
mudança de uma nova geração de 
profissionais” afirmou Mario.

  JUNHO                                    

Fórum para Regulamentação 
da Carreira Médica de Estado 
do Amazonas - o Fórum teve a 
participação de representantes das 
entidades médicas, do legislativo, 
judiciário, das Universidades, 
entre outras para buscar apoio 
dos deputados e governantes 
em prol da Regulamentação da 
Carreira Médica de Estado que 
é uma das grandes bandeiras de 
luta levantadas pelo Simeam. Em 
dezembro de 2013, no Amazonas 
a proposta de uma Carreira Médica 
de Estado para o Amazonas foi 
aprovada por unanimidade na 
Assembleia Legislativa (Aleam) 
através da PEC 80 de autoria do 
Deputado Luiz Castro (Rede) com 
o apoio e participação do Simeam 
e com um concurso vigente o 
Simeam apostava que já poderia 
ser implantada de forma gradativa 
pelo menos inicialmente em alguns 
Municípios, podendo ser os mais 
carentes ou mesmo estratégicos 
como os Municípios Polos então 
por essa razão foi realizado 
o Fórum, afim de defender e 
buscar a regulamentação da 
Carreira mostrando que é uma 
solução sólida e duradoura e 
possivelmente definitiva como é 
a estrutura por exemplo do Poder 
Judiciário, Carreira Militar e dos 
Diplomatas, cabendo, quando 
muito alguns aperfeiçoamentos 
necessários ao longo dos anos. 
Mas resolvendo os problemas 
enfrentados pela saúde como a 
má distribuição dos médicos, a 
desvalorização do profissional da 

saúde e a falta de estabilidade 
dos profissionais, principalmente 
devido a contratos precários com 
as prefeituras dotadas de interesse. 
Na busca da Regulamentação 
e pela importância do exposto 
como necessidade de melhoria 
no atendimento à população e 
reconhecimento do profissional 
médico, o Simeam esteve nesse 
evento buscando intensificar e 
ampliar ainda mais as informações 
a respeito do assunto para que se 
torne de conhecimento de toda a 
sociedade, e da categoria e passe 
a se fazer presente em discussões 
acadêmicas, tanto de professores 
quanto de alunos com objetivo de 
enriquecer o debate em torno dos 
principais pontos da Carreira.

“Eu acredito que é através de uma 
carreira bem estruturada que con-
seguiremos resolver também a 
crônica política de baixos salários 
que têm sido adotadas pelo 
Sistema único de Saúde (SUS) e 
de relações de trabalho precariza-
das”  - Mario Vianna, Presidente 
do Simeam

Aniversário do Simeam - Junto 
com os eventos realizados pela 
Regulamentação da Carreira 
Médica de Estado foi comemorado 
ainda o aniversário de 33 anos 
do Sindicato dos Médicos do 
Amazonas.
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PCCS - Os representantes do 
Sindicato dos Médicos estiveram 
reunidos na secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa) para buscar 
junto ao secretário de saúde reabrir 
as negociações do PCCS dos 
médicos conforme negociado em 
abril ficando novamente as voltas 
com o secretário de Finanças.

Eleições - O Sindicato dos Médicos 
abriu espaço para os candidatos a 
prefeitos de Manaus e vereadores 
para que pudessem apresentar 
suas propostas de governo 
na área de saúde a categoria 
médica do Amazonas através 
da divulgação em informativo 
Palanque Médico. Posteriormente 
o Simeam participou de reuniões 
presenciais com os candidatos à 
Prefeitura que se dispuseram a 
conversar com o Simeam.

Operação Maus Caminhos – 
Em setembro foi deflagrada a 
operação Maus Caminhos que 
revelou operações fraudulentas 
com o dinheiro público destinado 
a saúde. Representantes dos 
médicos que prestavam serviço 
para a empresa envolvida 
na operação maus caminhos 
procuraram o Sindicato para 
apresentar a situação vivenciada 
nas unidades UPA Campos Sales, 
UPA e Maternidade de Tabatinga, 
regulação de Manaus e Tabatinga 
geridas pelo Simea como falta 
de pagamento por 3 meses e 
a ameaça na manutenção dos 
seus postos de trabalho. O 
presidente Mario Vianna e os 
médicos do Simea juntamente 
com a Deputada Alessandra 
Campelo e representantes das 
empresas de especialidades 
médicas se reuniram com o 
Chefe da Controladoria Geral da 
União (CGU) Marcelo Borges para 
saber notícias sobre o cenário e 
apresentar as preocupações dos 
médicos diante da deflagração da 
operação. O Simeam publicou uma 
nota oficial em jornal de grande 
circulação em Manaus repudiando 
as ações de corrupção na saúde.

  SETEMBRO                                    

Saúde suplementar  - Os 
representantes do Sindicato dos 
Médicos estiveram novamente 
reunidos no Ministério Público 
do Estado com o Procurador de 
Justiça Dr. Otavio Gomes titular da 
51ª Promotoria Especializada na 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Prodecon) e com a Promotora 
de Justiça Dra. Sheyla Andrade 
titular da 81ª Prodecon para dar 
continuidade nos trabalhos da 
Comissão Estadual de Honorários 
Médicos que busca promover a 
revisão dos valores praticados 
nas consultas e procedimentos 
médicos na saúde suplementar 
do Amazonas. Agora já com as 
planilhas recebidas com os valores 
praticados pelas OPSs o Prodecon 
com apoio do Simeam estará as 
encaminhando para as Empresas 
e Sociedades de Especialidades 
Médicas juntamente com a tabela 
vigente da CBHPM (Classificação 
Brasileira de Honorários e 
Procedimentos Médicos) que 
indica os valores de referência para 
remuneração dos procedimentos 
médicos para que eles possam 
se manifestar diante de uma 
negociação.

“O envolvimento das Empresas 
e Sociedades de Especialidades 
Médicas nesse processo visa 
garantir a elas o direito de opinar e 
buscar diálogo com as operadoras 
no que diz respeito a remuneração 
das diversas especialidades 
médicas, dessa forma somando 
forças com a Comissão Estadual 
de Honorários” - Mario Vianna, 
Presidente do Simeam

Denúncias dos médicos de 
Manacapuru – O Simeam recebeu 
na sede médicos no município 
de Manacapuru que vieram 
formalizar através da ouvidoria 
diversas denúncias de médicos 
que prestam serviço a prefeitura 
de Manacapuru. As principais 
queixas eram relacionadas a 
atrasos de mais de três meses nos 
pagamentos dos salários, falta de 
garantias mínimas trabalhistas, 
escala com furos, falta de insumos 
e inclusive coação moral e ameaça 
de substituição daqueles que 
questionam essas situações. 
Outra denúncia grave recebida 
é a substituição de médicos 
especialistas e cirurgiões por 
clínicos gerais a um custo reduzido 
e colocando em risco a saúde da 
população. O Simeam organizou 
uma reunião com os médicos que 
atuam no município em união 
com as demais categorias da 
saúde e elaborou um documento 
contendo as denúncias e fez o 
registro oficial da situação junto a 
prefeitura e secretaria de saúde 
de Manacapuru e demais órgãos 
competentes (MPE, MPF, CRM, 
DPE, MTE e outros). Além disso 
lançou nota alertando os colegas 
médicos do Amazonas a respeito 
do código de ética Art. 48 de forma 
orientar que os profissionais que 
forem convidados a substituir 
os médicos de Manacapuru que 
estavam em ação por melhorias 
de condições de trabalho e 
pagamentos atrasados que não 
o fizessem sob risco de punição 
ética.
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Outubro médico - O Sindicato 
dos Médicos do Amazonas 
realizou como de costume durante 
o mês de outubro a programação 
da Semana do Médico por conta 
da comemoração do dia 18 
de outubro (Dia do Médico). A 
Corrida dos Médicos, já está se 
tornando tradicional na cidade 
e em sua segunda edição teve 
público de aproximadamente 600 
inscritos e mais uma vez foi um 
sucesso de crítica, os atletas de 
elite e corredores de rua e de fim 
de semana demonstraram sua 
satisfação com a realização da 
prova.

“A grande participação da catego-
ria nas atividades desenvolvidas 
pelo Simeam superou as edições 
anteriores o que mostra que os 
profissionais estão mais envolvi-
dos e mais próximos da entidade 
sindical que os representa, para 
nós do Simeam é uma satisfação 
e um orgulho tê-los participando, 
isso nos deixa muito felizes e real-
izados, estou me sentindo cada 
vez mais satisfeito e com a sen-
sação de dever cumprido, minha 
gestão é uma gestão de aproxima-
ção da categoria” - Mario Vianna, 
Presidente do Simeam

  NOVEMBRO                                    
Estado - O Secretário de Saúde 
do Estado, Dr. Pedro Elias de 
Souza recebeu os representantes 
do Simeam para tratar de assuntos 
como 5,1% que ainda não foi 
enviado mensagem para Casa 
Civil, publicação da revisão da 
Lei 70 (PCCR dos médicos) e 
crise na saúde, especificamente 
falando dos médicos do Simea e 
Salvare que estão sem receber 
seus vencimentos.

  OUTUBRO                                    

Carteira de benefícios - Dentro da 
carteira de benefícios o Simeam 
apresentou uma nova contratação 
de um escritório jurídico para 
somar forças em processos éticos-
profissionais, plano de saúde 

Outros convites - O Simeam 
esteve part icipando do II 
Congresso Setorial do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões Setor I com 
a palestra referente ao trabalho 
feito pelo Sindicato na Comissão 
Estadual de Honorários Médicos 
juntamente com o Procurador de 
Justiça Dr. Otavio Gomes titular da 
51ª Promotoria Especializada na 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Prodecon) Procurador de Justiça 
Dr. Otavio Gomes titular da 51ª 
Promotoria Especializada na 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Prodecon)  Procurador de Justiça 
Dr. Otavio Gomes titular da 51ª 
Promotoria Especializada na 
Proteção e Defesa do Consumidor 

Responsabilidade Social -  O 
Simeam durante todo o mês 
de outubro além de realizar as 
atividades do Outubro Médico 
esteve envolvido apoiando ações 
do Outubro Rosa juntamente com 
outras entidades. O presidente 
do Simeam ministrou a palestra 
saúde da mulher na Caixa de 
Assistência dos Advogados 
do Amazonas – CAAAM, da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
seccional Amazonas (OAB-AM) e 
na empresa de transporte urbano 
Global Green através de parceria 
firmada com a União Geral dos 
Trabalhadores (UGT-AM). Durante 
as palestras as participantes 
puderam tirar dúvidas variadas 
referente ao tema e sempre de 
forma descontraída e atraente o 
presidente do Simeam conquistou 
o afeto das mulheres presentes.

Ouvidoria Simeam – Todas as 
denuncias recebidas via ouvidoria 
Simeam são encaminhadas 
aos órgãos competentes e 
acompanhadas pelo Simeam de 
forma dar retorno aos envolvidos. 
Com base em uma delas referente 
a irregularidades no abastecimento 
de medicamentos e produtos 
na área da anestesiologia na 
Maternidade Balbina Mestrinho 
foi encaminhada pelo Simeam 
ao Ministério Público Do Estado 
do Amazonas e a Promotora de 
Justiça da 54ª Promotoria de 
Justiça Especializada na Defesa 
dos Direitos Humanos à Saúde 
Pública (54ª PRODHSP) enviou 
ofício ao Simeam informando o 
arquivamento da denúncia e a 
instauração de procedimento para 
investigação do caso.

“Esse é um exemplo que repre-
senta uma conquista para a cate-
goria médica que tem recorrido a 
ouvidoria do Simeam para denun-
ciar os fatos vivenciados na saúde 
pública e suplementar do Estado 
e principalmente tem ainda res-
postas positivas dos órgãos com-
petentes frente às manifesta-
ções do Simeam” - Mario Vianna, 
Presidente do Simeam

Maus Caminhos - Outra denúncia 
recebida pela Ouvidoria do 
Simeam referente a persistência 
ainda da falta de pagamentos e 
instabilidade dos profissionais 
médicos que trabalham para as 
empresas envolvidas na operação 
Maus Caminhos da Polícia 
Federal. O Simeam oficializou para 
a Secretária de Saúde do Estado a 
preocupação dos médicos dessas 
empresas e pediu que a Susam se 
manifeste quanto ao caso tendo 
em vista que os profissionais da 
saúde envolvidos pretendem 
paralisar a prestação de serviços.

Acadêmicos – A relação próxima 
do Simeam com os acadêmicos 
de medicina acontece de forma 
contínua durante vários eventos 
ao longo do ano, em novembro 
o presidente do Simeam foi 
convidado para palestrar no 
retorno do Encontro Regional 
dos Estudantes de Medicina em 
sua nona edição depois de ter 
parado por alguns anos com a 
participação de acadêmicos de 
toda região norte. O evento teve 
temas políticos e sociais voltados 
à Saúde e Educação Médica, 
foram apresentados relatos 
sobre a história do movimento 
médico estudantil no Amazonas 
e exposição e comparação com 
a realidade vivenciada hoje. No 
painel em que o Simeam esteve 
presente participando apresentado 
os estudos da Carreira Médica de 
Estado e falando sobre as relações 
de trabalho do profissional médico 
na atualidade, comparando as 
realidades vivenciadas hoje e a 
de um tempo atrás.

CME - A equipe do Simeam se 
uniu ao Deputado Luiz Castro 
e sua assessoria para buscar 
novas maneiras de tentar a 
regulamentação da Carreira. O 
texto será redigido e apresentando 
em reuniões setoriais com os 
Deputados convocados pelo 
próprio Luiz Castro durante o 
próximo ano.

Médicos peritos – O Simeam 
reuniu com a presidente do 
Sindicato dos Peritos Oficiais do 
Amazonas, Fernanda Versiani e 
o tema central da conversa foi o 
cenário atual da situação sindical 
dos Peritos dos Amazonas. Em 
2014, os peritos deixaram de 
compor o quadro da Polícia Civil, 
deixando de ser representados 
pelo Sinpol e passando a compor 
o Sinpoeam em busca de avanços 
nas bandeiras de lutas da 
categoria que havia acabado de 
ser negligenciada em um acordo 
coletivo de reajustes.Dentro 
do quadro de Peritos existem 
alguns profissionais médicos 
ligados a perícia médica legal e 
por esse motivo o Simeam e o 
Sinpoeam firmaram compromisso 
durante essa reunião para que 
pudessem unir forças nas pautas 
que envolvem os médicos do 
Amazonas em prol da categoria.

Unimed com preços reduzidos 
para sindicalizados, com plantão 
em horário comercial na sede 
do Simeam além de seguro 
de Responsabilidade Civil e 
Previdência Privada com o menor 
prelo do mercado.

(Prodecon)  e do I Congresso 
Amazônico de Direito Médico da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional Amazonas (OAB-AM) 
que teve como algumas de seus 
palestras os principais temas 
abordados no Médico Jurídico 
evento realizado em Outubro de 
2015 pelo Simeam.
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  DEZEMBRO                                    
Manifestações - O domingo 
(04.12) foi marcado no Brasil inteiro 
com as manifestações em diversos 
estados contra a corrupção no 
país. As principais bandeiras 
defendidas nas ruas foram em 
apoio ao Juiz Sérgio Moro, a 
operação lava jato e a manutenção 
do texto inicial do Ministério 
Público Federal (MPF) sobre as 
10 medidas contra a corrupção 
que foram alteradas no Congresso 
Nacional. No Amazonas cerca 
de 1500 pessoas participação 
da manifestação que teve ainda 
como uma das pautas principais 
e a aprovação na Assembleia 
Legislativa do Estado (Aleam) da 
CPI da Saúde do Amazonas. Os 
médicos do Amazonas se fizeram 
presentes à manifestação defendo 
maior transparência na gestão dos 
recursos públicos destinados a 
saúde e melhores condições de 
trabalho para os profissionais da 
saúde do Estado.

Na reunião ocorrida no Auditório 
do Tribunal de Contas do Estado, 
as Instituições por fiscalizar os 
gastos públicos formadoras da 
Rede (Tribunais de Conta da União 
e do Estado e do Município, Polícia 
Federal, Advocacia Geral da União 
e Ministério da Transparência) 
criada em 2015 para articular 
ações contra o desvio e mau uso 
do dinheiro público assinaram 
um acordo de cooperação entre 
TCU e TCE para fiscalização 
das Unidades do Governo. O 
presidente da Rede apresentou 
algumas Ferramentas em que a 
população pode usar em parceria 
as entidades para fiscalizar 
os gastos do Governo como 
medida de combater a corrupção 
“O MPF criou as 10 medidas 
contra a Corrupção que foram 
completamente alteradas pela 
Câmara dos Deputados” afirmou 
Edmilson Barreiros. Na ocasião o 
Presidente do Simeam levantou 
a questão do Controle Social na 
área da saúde estar atrelado a 
gestão.

“Existiria muito menos corrup-
ção na saúde do Amazonas se 
o Controle Social não estivesse 
atrelado a gestão”- Mario Vianna, 
Presidente do Simeam

Cadastro Positivo Simeam – foi 
lançada para os associados ao 
Simeam a campanha Cadastro 
Positivo. Através dessa campanha 
o médico sindicalizado ou novos 
associados tem a facilidade 
de atualizar seu cadastro 
regularizando sua situação sindical 
e garantindo o direito a usufruir 
da carteira de benefícios com 
descontos imperdíveis e únicos 
para o associado Simeam.

Responsabilidade Social - 
O Sindicato dos médicos do 
Amazonas em parceria com a 
Plural administradora de benefícios 
participou do evento Medida Certa 
promovido pela Rede Amazônica 
na região cumprindo calendário de 
eventos da Rede Globo, criadora 
do projeto. Durante o evento foram 
realizados aferição de pressão 
arterial e controle do diabetes nas 
barracas da Plural e dos outros 
parceiros. O Simeam apresentou 
a palestra a Novas Tecnologias 
em auxilio a saúde da mulher, 
onde foi falado dos benefícios da 
videohisteroscopia como a rápida 
recuperação, e maior facilidade 
em tratamentos ginecológicos.

No dia internacional contra 
a corrupção o presidente do 
Simeam Dr. Mario Vianna participou 
a convite do Procurador-chefe 
do Ministério Público Federal no 
Amazonas Dr. Edmilson Barreiros 
Júnior da audiência Pública 
organizada pela Rede de Controle 
da Gestão Pública no Estado 
do qual o Procurador também 
é presidente, em alusão ao dia 
Internacional Contra a Corrupção.

Fiscalização -  A equipe de 
fiscalização do Simeam realizou 
uma visita a Fundação Centro de 
Controle de Oncologia do Estado 
do Amazonas (Fcecon) onde o 
principal problema identificado 
dentro da unidade foi a falta de 
médicos patologistas suficiente a 
fim de realizar estudos de peças de 
biópsia para laudar diagnósticos. 
Existem cerca de 8 mil peças 
aguardando estudo, algumas 
datadas de 2012. Todas essas 
8mil peças representam pacientes 
que estão à espera do retorno do 
resultado de exames que serão 
responsáveis pelo tratamento que 
poderá salvar suas vidas. 

Movimento Médico Sindical 
Nacional -  O presidente do 
Simeam e vice-presidente da 
Federação Nacional dos Médicos, 
Dr. Mario Vianna oficializou junto 
ao Ministério Público Federal 
(MPF) uma série de denúncias 
contra várias arbitrariedades que 
acontecem no movimento médico 
sindical nacional relacionados a 
Federação dos Médicos como 
publicação de editais sem a ampla 
divulgação entre os diretores da 
própria fenam e dos sindicatos 
de base, bem como a falta de 
publicação em Diário Oficial 
no caso de criação de novas 
Federações, não publicação 
de atas e fornecimento de 
informações solicitadas pelos 
sindicatos filados e os próprios 
diretores da Fenam, presença de 
sindicatos inativos e ou irregulares 
em votações, alteração do 
estatuto e mudança do mandato 
pelo conselho de representantes 
(menor nível de representação) 
e que anteriormente foi alterado 
a nível Congressual, sindicatos 
fazendo parte de mais de uma 
Federação, financiamento irregular 
de campanha eleitoral de sindicato 
de base e outros, tudo isso ao 
longo dos  dois últimos mandatos.

Verbas indenizatórias de 
médicos temporários desligados 
– O Simeam cobrou novamente 
da Semsa a atualização dos 
valores devidos referente ao 
pagamento das verbas rescisórias 
indenizatórias dos médicos 
temporários desligados desde 
2002.A intensão é que com essa 
atualização dos valores os médicos 
possam procurar individualmente o 
Simeam para judicializar a questão 
em busca do pagamento desses 
valores. Responsabilidade Social – O 

Simeam realizou com sucesso 
mais um ano da Campanha 
Natal Solidário onde os médicos 
apadrinharam e presentearem 
200 crianças da instituição Mamãe 
Margarida.

“A campanha de natal do Simeam 
já é tradicional, há pelo menos uns 
sete anos e objetivo todos os anos 
é o mesmo promover assistência, 
levar nosso carinho e atenção 
a quem mais precisa” - Mario 
Vianna, Presidente do Simeam

“Estamos vivenciando uma fase 
negra dentro do Movimento 
Médico Sindical, pessoas trab-
alhando em prol de interesses 
próprios agindo sem escrúpu-
los, cometendo ilegalidades, prat-
icando o autoritarismo desvelado e 
manobrando a condução do mov-
imento médico sindical brasileiro 
de forma antidemocrática” - Mario 
Vianna, Presidente do Simeam
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duradoura para problemas enfrentados pela saúde 
do país, como a má distribuição dos médicos, a 
desvalorização do profissional da saúde e a falta de 
estabilidade dos profissionais, principalmente devido 
a contratos precários com as prefeituras dotadas de 
interesse quase puramente eleitoreiro, que acabam 
prejudicando ao médico e aos usuários do serviço de 
saúde. Pela importância do exposto, o Simeam tem 
como bandeira principal a regulamentação da Carreira 
Médica de Estado,e por isso vem intensificando e 
ampliando as informações a respeito do assunto 
para que se torne de conhecimento público e 
principalmente de toda a categoria passando a se 
fazer presente em discussões acadêmicas, tanto 
de professores quanto de alunos com objetivo de 
enriquecer o debate em torno dos principais pontos 
da Carreira e os rumos que as mudanças deverão 
trazer para a categoria médica e principalmente para 
a saúde pública e para a população. Dessa forma, 
o Simeam já realizou vários eventos com a temática 
da Carreira Médica de Estado do Amazonas, onde 
foram apresentadas as bases do estudo realizado 
pelo Simeam. Em outubro de 2014 foi realizado o 
I Congresso Internacional de Saúde do Interior e 
Fronteiras que resultou em fevereiro de 2015 em 
uma visita aos Hospitais de Guarnição do Exército 
em Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira região 
de fronteira do país onde pode ser observada de 

perto a situação da saúde no interior do Estado. 
Em maio de 2015 foi realizado a terceira edição do 
Fórum de Cooperativismo médico com a participação 
do Deputado Federal Luiz Henrique Mandetta 
(DEM/MS) presidente da subcomissão da Carreira 
Médica Nacional e outubro de 2015 foi realizada a 
segunda edição do Congresso Internacional. Todos 
esses eventos tiveram o objetivo de propagar o 
conhecimento acerca do assunto Carreira Médica 
de Estado, divulgando os estudos e os benefícios de 
sua regulamentação e contaram com a participação 
da categoria médica do Estado, entidades médicas 
locais, nacionais e internacionais, poder legislativo, 
executivo e judiciário, Forças Armadas Brasileira 
entre outras representatividades. Na busca da 
Regulamentação o Simeam realizou em junho de 
2016 o Fórum de Regulamentação da Carreira Médica 
de Estado do Amazonas seguido de uma audiência 
Pública para buscar de implantar efetivamente a 
referida Carreira. A Carreira Médica de Estado do 
Amazonas já recebeu o apoio formal do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), da Associação Médica 
Brasileira (AMB) e da Confederação Médica Latino 
Americana e do Caribe (Confemel), além da grande 
maioria dos membros do Legislativo do Amazonas 
e até mesmo do Legislativo Nacional que compõe a 
subcomissão da Carreira Médica de Estado nacional.

A criação da Carreira Médica de Estado é uma 
proposta antiga que tem como objetivo resolver o 
problema da má distribuição dos médicos levando 
profissionais a localidades de difícil acesso além de 
dar garantias para um bom exercício profissional 
no serviço público de saúde. É através de uma 
carreira bem estruturada que se busca resolver 
também a crônica política de baixos salários e 
contratos precarizados que têm sido um entrave 
para a consolidação de um Sistema único de Saúde 
(SUS) de qualidade em todo o Brasil. Em dezembro 
de 2013, no Amazonas a proposta de uma Carreira 

Médica de Estado foi aprovada por unanimidade 
na Assembleia Legislativa (Aleam) através da PEC 
80 de autoria do Deputado Luiz Castro (Rede) com 
apoio de muitos representantes no legislativo e 
total participação do Simeam. A EC aprovada foi 
um dos assuntos discutidos na corrida eleitoral e 
estranhamente teve no orçamento estadual de 2015 
a rubrica orçamentária para implementação da 
Carreira Médica de Estado vetada pelo Governador 
eleito José Melo (Pros), que foi vice do governador 
à época de Omar Aziz que apoiava a implantação. A 
regulamentação da Carreira é uma solução sólida e 

CARREIRA MÉDICA
DE ESTADO DO AM 
  SAIBA MAIS                                  

conheça, defenda e junte-se ao siMeaM 
na luta pela regulaMentação.

é boM para o Médico e priMordial
para a saúde do interior!
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Diferenças na tabela de 
remuneração com relação a Capital:

• Gratificação de Interiorização (Lei 
3.483/2010) - Já existente com previsão de 
atualização a partir da regulamentação;
• Incorporação após 7 anos da gratificação 
de interiorização aos vencimentos (inclusive 
para fins de aposentadoria);
• Ao completar 7 anos de interiorização será 
contemplado com uma progressão horizontal 
especial de 4 referências;
• Auxílio Moradia (Limitado a 30% do valor do 
vencimento básico);
• Ajuda de custo para despesas de transporte 
e mudança.

REMUNERAÇÃO 
                                 

 
Outros benefícios já existentes na 
Lei Promulgada 70 (PCCR vigente 
para os médicos):

• Gratificação Risco de Vida (20% sobre o 
vencimento);
• Gratificação de saúde (Será incorporada no 
Piso);
• Gratificação de curso (Especialista 25% 
sobre o vencimento / Mestrado 30% sobre o 
vencimento / Doutorado 35% sobre o venci-
mento).

A EC aprovada garante ao profissional médico 
o vínculo com o Estado através do ingresso por 
concurso público para exercer seu cargo em 
regime de dedicação exclusiva (40h semanais) 
podendo ter ainda outra função pública de 20 horas 
semanais apenas para o magistério.

Há ainda a previsão de ascensão funcional, 
acesso a programas de educação continuada e 
remuneração compatível, com salários justos e 
condições dignas de trabalho. A remuneração 
respeitará o piso profissional nacional proposto pela 
Federação Nacional dos Médicos (de R$ 12.993,00 
em 2016) e valorizará o tempo de serviço, os níveis 
de qualificação na área médica e a localidade da 
prestação de serviço com reajuste anual de acordo 
com a data base.

Como forma de garantir assistência continuada 
à população, bem como segurança ao trabalho 
do médico, os critérios estabelecidos na Emenda 
Constitucional 80 para lotação e remoção dos 
membros da Carreira Médica de Estado tem o 
interstício mínimo e obrigatório de 4 anos como 
primeiro movimento dentro da Carreira.

A Emenda Constitucional 80 oportuniza ainda aos 
médicos estaduais e municipais concursados pelas 
regras anteriores à promulgação da EC 80 o direito 
em Lei a migração para a Carreira de Médico de 
Estado.

Em 2015 foi formada uma comissão de estudos 
(com publicação no Diário Oficial do Estado) 
composta pelo Simeam e Susam para viabilizar 
a regulamentação da Carreira Médica de Estado 
do Amazonas de onde saíram novas propostas 
de implementação baseadas na Carreira de 
Médico Militar, na Carreira do Judiciário e na dos 
Diplomatas adequadas as realidades geográficas 
do Amazonas.

As propostas pressupõem que os atrativos 
para Carreira Médica de Estado do Amazonas 
alcancem o objetivo de levar o profissional médico 
aos municípios do interior de forma a garantir a 
presença do médico gerando melhorias a saúde 
que sofre com o baixo número de profissionais no 
atendimento à população do interior do Estado do 
Amazonas.

PROPOSTAS DA COMISSÃO
  PARA A REGULAMENTAÇÃO DA CME DO AM                                  

Na proposta de regulamentação da EC 80, através 
da Lei Complementar, o membro da Carreira 
Médica de Estado que permanecer além do 
interstício de 4 anos (previsto pela EC 80) por 
mais 3 anos (neste período com dois movimentos 
entre município sendo o primeiro de dois anos e 
o segundo de um ano) completando o total de 7 
anos de atuação no interior terá garantido por lei 
a incorporação da gratificação de interiorização 
adicionado aos vencimentos inclusive para fins 
de aposentadoria.

Vale ressaltar que nas localidades mais distantes 
esse adicional chega ao valor de aproximadamente 
10 mil reais e essa mobilidade é garantida por Lei 
e depende apenas do interesse do profissional 
médico.

MOBILIDADE 
                                 

Através da Carreira é garantido ainda o adicional 
de deslocamento do profissional, além também de 
auxílio moradia e indenização de transporte para 
o profissional, no valor de três vezes o salário e 
com dependentes no valor de cinco vezes o valor 
do salário. A ajuda de custo para despesas de 
transporte e mudança é direito pecuniário devido 
ao membro da Carreira de Médico de Estado para 
cobrir as despesas com sua instalação em outro 
município. Essa ajuda de custo para despesas 
de transporte e mudança será calculada sobre a 
remuneração do servidor da Carreira de Médico 
de Estado assim especificada:

• Servidor com dependentes – 5 vezes o valor 
de seus vencimentos; 
• Servidor sem dependentes – 3 vezes o valor 
de seus vencimentos;

ADICIONAL
  DE DESLOCAMENTO                                  

COMO FUNCIONA 
  A CME DO AM CONFORME A EC 80                                  
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AÇÕES DE SAÚDE DA 
FORÇA AÉREA NA 
AMAZÔNIA OCIDENTAL
  AÇÃO                                  
A Cada revista Médica do Amazonas estaremos 
trazendo depoimentos e relatos de quem faz a saúde 
no interior e a contribuição das Forças Armadas. Para 
começarmos a Força Aérea elaborou um artigo sobre 
as ações de Saúde realizadas na Amazônia Ocidental 
e o relato de dois médicos que tem suas raízes 

fincadas nos municípios do interior do Amazonas. 
Conheça mais e veja como o Amazonas é grande 
e como precisa de uma Carreira Médica de Estado 
para proporcionar uma saúde digna e de qualidade 
para a população e condições de trabalho para os 
profissionais que se dedicam a essa nobre missão.

Na rica Região Amazônica, que atrai olhares de todo 
o mundo, a Força Aérea Brasileira (FAB) atua 24 
horas, durante os 365 dias do ano, para garantir a 
soberania do espaço aéreo. Aeronaves de diferentes 
modelos e capacidades realizam missões variadas 
em prol dessa região e de todo Brasil. Unidas a 
essas atividades estão as operações de saúde que 
a Aeronáutica realiza. No Estado do Amazonas, a 
Força Aérea faz missões em Manaus e no interior. 

Essas ações podem ser de dois tipos: a Evacuação 
Aeromédica (EVAM) e a Ação Cívico-Social (ACISO). 
No primeiro caso, cidadãos das mais variadas 
localidades, com distintos problemas de saúde, 
são transportados para os grandes centros, onde 
possam receber tratamento mais específico. Já nas 
ACISO, equipes de militares das áreas de medicina, 
de odontologia e de enfermagem levam saúde e 
esperança para o interior, através de atendimentos 

médicos e odontológicos, bem como da realização de 
exames e procedimentos, que alcançam inclusive as 
populações indígenas e as comunidades ribeirinhas.
Nesses tipos de missões, a integração entre as 
Organizações Militares da FAB são fundamentais. 
Isso porque para que estas aconteçam a Ala 8, 
através de sua seção de logística e dos Esquadrões 
Aéreos que estão sob a sua subordinação, e o 
Hospital de Aeronáutica de Manaus (HAMN), por 
meio da Seção de Aeromédica, trabalham juntos para 
que os objetivos sejam atingidos e a população seja 
assistida. No caso das ACISO, a Ala 8 e o HAMN 
planejam as operações, os Esquadrões Aéreos 
transportam materiais e militares da área da saúde 
do HAMN para realizar os atendimentos e de outros 
quadros para dar o suporte de infraestrutura. Nos 
últimos anos, na Amazônia Ocidental, a Força Aérea 
já atendeu mais de 10 mil pessoas em ACISO. Muitas 
delas ocorreram a partir da interoperabilidade com a 
Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro. Na EVAM, 
ocorre o acionamento ou a solicitação de ajuda. A 
Ala 8 e o HAMN avaliam a situação e, de acordo 
com o quadro do paciente, fazem o planejamento 
da missão. Uma das Unidades Aéreas é acionada 
para transportar o médico e o enfermeiro, que 
acompanharão a missão, e o paciente para a 
localidade onde receberá o tratamento de que 
necessita. O trabalho sinérgico garante resultados 
expressivos para a saúde nessa porção norte do País. 
Em função do apoio prestado à Região Amazônica, os 

militares de um dos Esquadrões Aéreos subordinados 
à Ala 8, o Sétimo Esquadrão de Transporte Aéreo (7° 
ETA), receberam o apelido de “Anjos da Amazônia”. 
A Organização de uma Ação Cívico-Social considera 
alguns pontos, como as carências da localidade que 
receberá a operação em termos de especialidades 
médicas e de exames, a infraestrutura necessária 
para os atendimentos e todo o suporte para que 
os militares possam realizar a missão da melhor 
maneira possível e a população seja assistida de 
forma adequada. Já o planejamento da Evacuação 
Aeromédica envolve questões como o quadro 
clínico do paciente, a distância a ser percorrida, o 
tipo de aeronave mais adequada para o contexto, 
entre outros. Oficiais médicos e dentistas da Força 
Aérea sentem-se orgulhosos em participar desses 
tipos de ajuda humanitária. Um desses militares é o 
Capitão Médico Waldyr Moyses de Oliveira Junior, 
que participa dessas missões há cerca de dez anos. 
O Cap Médico Waldyr decidiu, inclusive, ingressar 
na Aeronáutica por ter o sonho de participar dessas 
ações. “O que eu sinto quando faço parte de uma 
missão dessas é que estamos executando uma ação 
que vai fazer a grande diferença na vida de alguém. 
Aquele ato em si pode evitar uma piora, uma sequela 
definitiva ou até a morte. Você tem a certeza de que 
o que faz naquele momento vai fazer a diferença, vai 
surtir efeito positivo. Para um profissional de saúde, 
não há sentimento melhor”, disse o Cap Médico 
Waldyr.
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O  M É D I C O  N O
I N T E R I O R
  DEPOIMENTOS                                  

Sou egresso da turma de 83, porém, 
por haver sido transferido da UFAM 
para UFCe, e ter enfretado greves 
nas universidades federais, formei em 
93.No internato rural, havia Parintins 

para cursar tal Módulo ,porém, liguei para o Diretor 
do Hospital Militar em Tabatinga, ele, prontamente 
,aceitou-me como Doutorando e até hoje encontro-me 
nesta cidade. A vinda para este Municipio foi uma 
quebra de paradigma, pois todos alunos, somente iam 
para a ilha tupinambarana, e, como, sempre gostei 
de desafios, vim para esta Selva onde me encontro 
até hoje, e daqui só sairei se o Criador tiver um plano 
para minha vida que eu não saiba. Como nós Médicos 
temos sempre que estudar, senti essa dificuldade, e, 
conversando com o Dr. Davi, da Escola de Enfermagem, 
ele e sua Equipe prontamente, se dispuseram a formar 
a segunda turma de Especialistas em Saúde Pública, 
com ênfase em Saúde Indígena, curso este que a 
FiOCRUZ, oferecia, porém, nunca conseguíamos 
fazer pois nos tempos Pré-internet, as informações 
sempre chegavam no fechamento das matriculas, de 
tal sorte que nunca conseguíamos realizar nossos 
sonhos de continuar os estudos. Vou me permitir 
especular de achar que alguns médicos, no interior, 
enveredam pelo caminho do álcool e outras drogas, 
também, por essa frustração, pois nossos colegas 
tecnicistas, que laboram, na capital, nos têm, como 
´´pica fumo´´(aquele médico medíocre),que não fez tal 
e tal Especialidade, e portanto, se acha o bam-bam, 
porém, para nós ”pica-fumo” o gratificante é devolver 
a saúde a uma criança, a um idoso, levar a Medicina 
naqueles rincões onde ninguém vai, e enfrentar e 
vencer desafios. Como médico na Selva, trabalhei 
(trabalho) com populações indígenas, já fiz remoção 

Sou médico na cidade de Humaitá – 
AM, atualmente estou atuando como 
plantonista no Hospital Dra. Luiza 
Conceição Fernandes, o qual atende 
em média 180 a 200 pacientes em 

24 horas e por não contarmos com acesso pela BR 
319 para cidade de Manaus, nos deparamos com 
a dificuldade de encaminhar pacientes para outras 
especialidades ou exames, nos restando apenas 
Porto Velho/RO ao qual muitas vezes encontramos 
dificuldade até mesmo de encaminhar pacientes 
graves. Sou natural de Ariquemes/RO, tenho 35 
anos de idade, casado há 6 anos e com uma filha 
de 2 anos natural de Humaitá. Minha mãe funcionária 
pública como auxiliar de enfermagem há 25 anos, 
acredito eu, que por ela me direcionei pela área da 
saúde e em estudar medicina pelo convívio com 
hospital ao qual eu tinha convívio através dela. Por 
contarmos com recursos econômicos limitados optei 
por estudar medicina na Bolívia, me graduando em 
17 de setembro de 2012 e me postulando para a 
prova do Revalida em 2013, sendo aprovado.

No início de 2014 ao dar entrada no CRM de Rondônia, 
fui chamado para servir como médico militar tendo 
como opção o 54 BIS de Humaitá, onde prestei 
meus serviços médicos por um ano e ao mesmo 
tempo atuando no hospital da cidade, no qual recebi 
proposta de permanecer. Em 2015 realizei curso 
em ultrassonografia. E neste mês de março estou 
completando 3 anos que moro e atuo como médico 
na cidade. Acredito eu que o problema enfrentado em 
atuar no interior está relacionado muitas vezes aos 
poucos recursos aos quais contamos para diagnóstico, 
tratamento e a falta de médicos especialistas. Como 
comentei anteriormente, pela localização de Humaitá 
e por não termos acesso para Manaus pela BR 319, 
temos que encaminhar os pacientes para Porto 
Velho/RO, onde temos obstáculos para encaminhar 
até mesmo alguns casos de pacientes graves, já 
escutei relatos de pacientes que necessitaram 
de atendimento especializado ambulatorial, que 
para serem atendidos em Porto Velho/RO tiveram 
que se passar por moradores daquela cidade.” 
- Dr. Paulo Cesar Oliveira

aérea em helicóptero, Hércules C130,canoa,dentre 
outros. O bom de tudo isso, é o reconhecimento 
posterior, fui convidado a receber o Título de 
Cidadão de Tabatinga, Honra ao Mérito, Amigo do 
Hospital Militar de Tabatinga, Colaborador Emérito 
do Exército, Medalha do Pacificador, Medalha do 
Mérito Tamandaré, Grande Mérito da Assembléia do 
Estado do Amazonas, Agradecimento do Consulado 
da Colombia, Consulado do Peru, Medalha Amigo 
da Marinha, Amigo da Polícia Militar, da Polícia 
Civil, Louvor da Policia Federal, Agradecimento 

do Batalhão de Operações Ribeirinhas, Membro 
Honorário do Navio de Assistência Hospitalar, 
Carlos Chagas, Mestre Honorário da Marinha do 
Brasil. Honra ao Mérito, do SIMEAM. Finalizando 
desenvolvo, atividades na Área de Clínica Médica e 
Medicina Legal no Hospital Militar em Tabatinga, aqui 
desta Selva, estou tentando levar cidadania ao meu 
próximo a quem, não tem o direito de ter pelo menos 
esperança, porém, não esqueçamos: MEDICINA É 
ARTE.” - Dr. Waldery Nobre de Mesquita
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