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MillaCasa

1. Juros de 6,99% a.m. 2. Sujeito à disponibilidade de limite na data da compra. Dependendo da data da compra e da data de vencimento escolhida. 3. Somente nos produtos anunciados pelas Lojas Milla. Consulte a relação de produtos disponíveis para 
parcelamento em uma das Lojas. Promoção exclusiva para compras pagas com o Cartão Milla/BigPay. Consulte o regulamento completo das promoções em uma das Lojas Milla. Poderá ser solicitada a apresentação de comprovante de renda e 
residência, de aresidência, de acordo com a necessidade para a análise e aprovação do crédito. Nesses casos, a BigPay se reserva o direito de responder à solicitação do crédito em até sete dias úteis. Sujeito à análise e aprovação de crédito. 
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Prezados colegas médicos,
Tenho a honra de me dirigir à Classe Médica de Rondônia, categoria que con-

fiou a esta profissional tão nobre missão, presidir o Sindicato Médico de Rondônia.
No início da gestão, fomos surpreendidos pela pandemia da COVID-19, vírus 

que já ceifou a vida de vários colegas médicos.
Neste tão conturbado cenário que atravessa a humanidade, nós, profissionais 

Médicos, fomos diretamente atingidos pelo SARS-COV-2. Convocados à linha de 
frente no combate ao vírus, nos apresentamos prontos sem hesitar, lutando para salvar tantas vidas quantas 
pudéssemos. 

Em meio a décadas de desvalorização da classe Médica, vivenciamos como servidores, cenas dan-
tescas em consequência da falta de investimentos do sistema público de saúde. Somos testemunhas da 
da ausência de incentivos e cuidados para com os profissionais da saúde, escassez de recursos humanos 
nas unidades, baixos salários, gestores despreparados, falta de empatia com a classe, dentre tantas outras 
dificuldades enfrentadas pela categoria.

Anos e anos de estudos, qualificações, requalificações, especializações, residência médica, plantões 
em hospitais lotados e sucateados, longas jornadas de trabalho, longos períodos ausentes do convívio fami-
liar, são apenas alguns dos desafios aos que escolheram por profissão o sagrado sacerdócio da medicina.

Apesar das inúmeras dificuldades no dia a dia da profissão médica, potencializadas pelo advento da 
pandemia mundial, permanecemos fiéis a manutenção da ética, responsabilidade para com o paciente e 
amor pela vida.

Como Presidente do SIMERO, temos vivenciado grandes desafios na gestão, buscamos enfrentá-los 
com toda nossa força e empenho. Tão logo fomos atingidos pela Covid-19, o Sindicato se colocou integral-
mente junto à categoria médica, implementando ações propositivas para a proteção de nossos colegas de 
profissão.

Implementamos confecção, aquisição, distribuição e envio de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), para quase todas unidades de saúde do estado de Rondônia. Organizamos no Sindicato, um setor de 
entrega de EPIs aos médicos sindicalizados. Viabilizamos a contratação de seguro de vida individual para os 
médicos sindicalizados, com o melhor custo-benefício do mercado. Juntamente com o Conselho Regional 
de Medicina - CREMERO acompanhamos fiscalizações nas unidades de saúde. Ajuizamos ações buscando 
a implantação do adicional de insalubridade e periculosidade para a categoria, gratificação garantida por lei, 
com sentença transitado e julgada porém ainda não implantada pelo Estado.

Nessa luta, entregamos mais de 76.000 EPIs aos colegas médicos, muitas vezes EPIs que também 
serviram aos colegas da área da saúde de plantão, entregues a pedido dos próprios Médicos, pois não se 
sentiam bem em se proteger deixando companheiros de plantão sem proteção adequada. Juntos somos 
mais fortes! 

Contratamos costureiras para produzimos nossos próprios aventais, semi impermeáveis. Além de aju-
dar aos Médicos e outros profissionais da saúde, ainda produzimos VAGAS DE EMPREGO que ajudaram 
várias famílias a ter comida no prato durante os tempos de lock down. Foram distribuídas mais de 56.020 
máscaras e 1.200 face shields, alguns adquiridos, outros doados por parceiros do SIMERO.

Atualmente nosso grande desafio é a luta pela aprovação do tão esperado PCCR. Temos atuado con-
juntamente com outros sindicatos da saúde, junto à MENP (Mesa de Negociação Permanente) e com a Co-
missão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado. Temos atuado de maneira efetiva buscando garantir 
os anseios dos servidores Médicos.

Nossa gestão tem priorizado o apoio incondicional aos profissionais e suas famílias. Infelizmente neste 
período perdemos 16 (dezesseis) colegas de profissão, quando juntos às suas famílias, buscamos apoiá-las, 
estendendo as mãos naquele momento de perda irreparável.  Apesar de tantos desafios, falhas com certeza 
ocorrerem, pois somos humanos e os desafios são muitos. Entretanto, temos lutado o bom combate, bus-
camos aperfeiçoar a gestão.

Fomos impedidos pela pandemia, de realizar nosso tão esperado Baile dos Médicos, já em sua décima 
primeira edição, data quando comemoramos anualmente o Dia do Médico (18 de outubro), evento tradicional 
no estado e muito aguardado pela categoria. Esperamos que em 2022, possamos realizá-lo novamente, com 
a graça de Deus. 

Nesse espírito de desafios e lutas, permanecemos atentos e vigilantes, momento em que a diretoria 
do SIMERO agradece todos os colegas Médicos pela colaboração e confiança depositada na atual gestão.

Flávia Lenzi
Presidente do SIMERO

fala da presidente
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SIMERO SEM PARAR

Durante o programa SIMERO SEM PARAR, o Sindicato entregou Equipa-
mentos de Proteção Individuais (EPIs) aos médicos em várias unidades 
de saúde do estado. A entrega iniciou-se em 14 de abril de 2020, tão logo 

foi decretado a pandemia. O objetivo do sindicato foi possibilitar segurança aos 
profissionais que estavam atuando à frente do combate ao coronavírus.

Ao longo ano de 2020, o SIMERO confeccionou e fez chegar aos profissionais 
médicos, milhares de EPIs. Além das unidades de saúde do estado, também 
foram entregues nas UPAS, unidades municipais de saúde da capital e interior. 
Ao todo: 56.020 máscaras, 19.337 aventais e 1.200 face shields (protetores 
faciais), totalizando 76.557 Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs).

“Sabemos que tal esforço foi uma gota no oceano diante de tão catastrófica 
pandemia. Entretanto, a atual gestão empreendeu todos os esforços juntamen-
te com parceiros para que pudessem efetivamente atender e proteger toda a 
categoria médica”, ressaltou a presidente do SIMERO, Flávia Lenzi.

* O SIMERO sem parar foi idealizado pela atual gestão visando levar o sindicato 
ao 52 municípios do estado de Rondônia, aproximando o simero de toda a cate-
goria médica de rondonia. 

SINDICATO DISPONIBILIZOU MAIS DE 75 MIL EPIS PARA A 
CATEGORIA MÉDICA NO COMBATE À COVID-19 COM O 

PROGRAMA SIMERO SEM PARAR

Maternidade Municipal Mãe Esperança, Porto Velho. Hospital João Paulo II, Porto Velho.

Posto José Adelino da Silva, Porto Velho. UBS Nova Floresta, Porto Velho.

Doação de EPIs em Ji-Paraná.

UPA zona leste, Porto Velho.

UPA zona sul, Porto Velho.

Veículo do Simero utilizado para visitas e entregas de doações.
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Em mais uma entrega, o SIMERO doou, no 
dia 6 de julho, mais EPIs ao Hospital Infantil Cos-
me e Damião. Os equipamentos doados pelo sin-
dicato na remessa foram 100 aventais descartá-
veis, 300 máscaras cirúrgicas de tripla proteção e 
30 protetores faciais (face shields).

Em espírito de fraternidade em apoio aos 
profissionais médicos do Acre, o SIMERO chegou 
a doar equipamentos de proteção individual a ca-
tegoria médica daquele estado enviando ao Sin-
dicato Médico do Acre (SINDMED/AC), na pessoa 
do seu presidente Murilo Batista dos Santos Fi-
lho, EPIs para contribuir no combate à COVID-19 
no nosso estado vizinho.

Com o objetivo de garantir a segurança e 
o bem-estar de todos os profissionais da saúde 
que estavam atuando na linha de frente no com-
bate à Covid-19, o SIMERO, juntamente com o 
Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e 
o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (SIND-
SAÚDE), criou uma ação conjunta para distribuir 
EPIs às unidades de saúde do estado.

SIMERO SEM PARAR

Doação de EPIs ao Hospital Infantil Cosme e Damião, 
em Porto Velho.

SIMERO, COREN E SINDSAÚDE se unem para entrega 
de EPIs em unidades de saúde do interior do estado

Entrega de EPIs no Cemetron em Porto Velho.

SIMERO realiza doação de EPIs em mais 13 cidades 
do interior do estado.

Doação de EPI’s ao Hospital Municipal de Ouro Preto 
do Oeste.

SIMERO, COREN e SINDSAÚDE distribuem EPIs em 
cinco cidades do interior do estado.

Doação de EPIs ao Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC).
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SIMERO SEM PARAR

Simero realiza entrega de 600 EPIs em unidade de 
saúde de Ouro Preto do Oeste.

Doação de EPI’s no Município de São Francisco do 
Guaporé.

SIMERO entrega mais de 1 mil Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) à quatro municípios do interior.

Doação de EPI’s no Município de Jaru.Doação de EPI’s no Município de São Miguel.

Entrega centenas EPI’s no município de Pimenta Bueno.

Simero realiza entrega de EPIs no município Cacaulândia.Doação de Equipamentos de Proteção Individual a 
Jaru e Espigão D’Oeste.
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SIMERO SEM PARAR

Policlínica Ana Adelaide, Porto Velho.

UPA zona sul, Porto Velho.

Posto José Adelino da Silva, Porto Velho.

Entrega de EPIs no Cemetron, Porto Velho.

Simero realizando entrega de EPIs no município de 
Ariquemes. 

Doação de EPIs no munícipio de Ariquemes. 

UPA zona leste, Porto Velho.

Doação de Equipamentos de Proteção Individual 
a Jaru e Espigão D’Oeste.

Entrega kits para alunos na UNIR.

Hospital Municipal de Ariquemes.
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SIMERO SEM PARAR
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Em 2019 o Sindicato Médico de Rondônia (SIMERO) realizou o II Chá das Mulheres. O evento, es-
pecialmente para as médicas de Rondônia, à época com tema “Amor que não se MED”, contou 
com dinâmicas e palestras voltadas ao amor pela profissão, além de música ao vivo, sorteios de 

brindes, oficinas de beleza, moda e decoração. A confraternização aconteceu no Espaço Maravilha, 
em Porto Velho.

“Nossa proposta com o Chá das mulheres é confraternizar com as colegas e trocar experiên-
cias sobre o universo feminino, em todas as esferas de mãe, esposa, profissional e mulher. Queremos 
que as médicas tenham um momento único, dedicado a elas em meio a uma rotina tão apertada e 
cheia de responsabilidades. 

O terceiro Bolero de Ravel estava programado para 2020, entretando diante da pandemia mun-
dial da covid-19 o evento foi adiado, estamos aguardando a flexibilização do decreto para que possa-
mos realizar com segurança esse evento tão esperado pela categoria médica.

“BOLERO DE RAVEL AO PÔR DO SOL”
REUNIU MÉDICAS EM PORTO VELHO

#TBT

Vale a pena relembrar...
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Rua Duque  de  Cax ias ,  568 ,  Ba i r ro  Ca ia r i ,  Por to  Ve lho  -  RO -  B ras i l  
Aber to  de  Terça  a  Domingo  das  19 :00pm até  24 :00pm

 (69)  3223-2000  
  @restaurantesangennaro  |  www.r is to rantesangennaro .com.br

A clá ssica  coz i n ha  i t a l ia na  ga n ha  u m t oque  
cont emporâ neo,  que  t em prat os  prepa rados  
com i ng red ient es  de  pr i mei ra  l i n ha  e  mu it o  
cu idado  com os  det a l hes.

O  O a mbient e  a g radável  e  o  ser v iço  sofist icado  
dão  o  t om dos  moment os  no  rest au ra nt e,  t or-
na ndo-o  a  opção  per feit a  pa ra  desf r ut a r  de  
u ma ót i ma ga st ronom ia  no  ja nt a r.  A lém da s  
t rad iciona is  ma ssa s  e  pi zza s,  ser v i mos  r isot os,  
ca r nes,  f r ut o  do  ma r  e  baca l hau  saborosos.
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Em 2017, o Sindicato Médico de Rondônia (SIMERO) foi obrigado recorrer ao judiciário para bus-
car o pagamento a todos médicos servidores estaduais, do adicional de insalubridade. A ação 
foi tombada sob n. 7032802-47.2017.8.22.0001, tendo como resultado final a condenação do 

Estado de Rondônia à implantar o referido adicional para toda categoria médica vinculada ao estado 
de Rondônia. 

É obrigação do Estado de Rondônia realizar periodicamente laudo pericial a fim de se constatar as 
condições insalubres e periculosas nos locais de trabalho de seus servidores. Todavia, pela ausência 
desses laudos foi necessária atuação do SIMERO para buscar em juízo a realização de laudo pericial 
judicial a fim de atestar a correta porcentagem devida a cada médico nas respectivas unidades de 
lotação. 

Diante da inercia do estado, inclusive no sentido de adimplir as verbas relativo à gratificação, coube 
ao Sindicato ingressar com demanda judicial no intuito de resguardar os interesses da categoria mé-
dica, zelar pelo cumprimento das leis e direitos dos seus substituídos.

Somente com o ingresso em juízo, houve a condenação para efetivo pagamento da verba mensal 
devida do adicional de insalubridade/periculosidade para todos os médicos que estivessem lotados 
nas unidades de saúde periciadas do Estado de Rondônia. (vide quadro da unidades).

A ação provou que as unidades de saúde do Estado de Rondônia, estão desprovidas de condições 
mínimas de conservação e ainda restou clarificada a exposição de agentes nocivos à saúde a que 
estão submetidos os médicos lotados naquelas unidades periciadas. 

A atuação da Dra. Danielle Rosa Garcez componente da Assessoria Jurídica do SIMERO, no acom-
panhamento das perícias, foi fundamental. A perícia comprovou que as condições insalubres das 
atividades ou das operações que os médicos estão expostos a agentes nocivos à saúde, estavam 
acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da 
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, 
o que já ocorria há muitos anos nas unidades estaduais.

Notórias e públicas são as condições insalubres em que os mé-
dicos estão expostos em seus locais de trabalho, na rede pública 
estadual de Rondônia. Os problemas são os mais diversos, tais 
como: agentes químicos, biológicos, entre outros, que se agravam 
ainda mais quando somadas com a superlotação, instalações elé-
tricas ruins, falta de prevenção contra incêndios, limpeza precá-
ria, dentre outros precariedades presentes nos hospitais estadu-
ais que provocam grande agravamento, visto que são condições 
propícias à subsistência de agentes insalubres e periculosos. Sem 
falar na especificidade ao vírus Covid-19, que ceifou tantas vidas 
de médicos que nem mesmo recebiam adicional de insalubridade. 

A Assessoria Jurídica do SIMERO participou de cada etapa da pe-

jurídico

SIMERO, POR MEIO DE SUA ASSESSORIA JURÍDICA, OBTEVE 
MAIS UMA IMPORTANTE VITÓRIA JUDICIAL PARA TODA 

CATEGORIA MÉDICA VINCULADA AO ESTADO
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rícia, percorrendo as unidades de saúde da capital e interior, e se fez presente para atendimento indi-
vidualizado dos médicos nas localidades e em suas lotações, para propiciar a formulação do melhor 
resultado possível na conclusão dos trabalhos do perito em todas as unidades elencadas abaixo:

Restou, portanto, incontestável mais essa vitória da categoria médica, com a concessão do direito ao 
percebimento do adicional de insalubridade/periculosidade desde o ano de 2019, momento em que 
foi realizada a perícia custeada integralmente pelo SIMERO, em benefício de toda a categoria médica 
vinculada ao estado. 

A execução já foi iniciada com a intimação do Estado de Rondônia para cumprir a obrigação de fazer 
que lhe foi impostas em sentença, já transitada e julgada consistente na implantação do adicional de 
insalubridade à todos os médicos estaduais, limitado aos que se encontram lotados nas unidades 
de saúde acima indicadas e que não estejam percebendo o adicional de insalubridade ou aos que 
recebam no grau incorreto.

Após ocorrer a devida implantação do adicional de insalubridade/periculosidade será feita a apura-
ção para pagamento da quantia devida – consistente no pagamento das diferenças retroativas do 
adicional aos médicos que forem alcançados pela referida sentença.

jurídico

E-mail: alves@algaz.adv.br

R. Júlio de Castilho, 541 - Centro, Porto Velho - RO

(69) 99981-3387 • (69) 98418-1220Contato:

Endereço:

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR PARA O QRCODE

E ACESSE A SENTENÇA
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1. PENICILINA - Descoberta por Fleming em 1928, talvez numa das histórias mais famosas da Medi-
cina; seu uso em larga escala só ocorreu durante a Segunda Guerra (1943). Difícil imaginarmos um 
mundo em que as infecções mais simples pudessem ter repercussões fatais.

2. VACINA - Edward Jenner foi muito perspicaz na condução de seus estudos com a versão atenua-
da do vírus da varíola, a bovina, em humanos. Na época de seu descobrimento, a varíola era respon-
sável pela morte de 10% dos infectados. Grande passo para a humanidade a sua erradicação!

3. CUIDADOS PALIATIVOS - Cicely Saunders e Elisabeth Kübler-Ross no final da década de 60 ini-
ciaram o movimento do cuidado de final de vida que originou a área de atuação que conhecemos 
hoje como Cuidados Paliativos. Conceitos na área auxiliam milhares de pessoas a passar pelo último 
estágio da vida com o menor sofrimento possível. O desafio atual é torná-los universais. 

4. HIGIENE DAS MÃOS - As observações de Semmelweis conflitavam com as opiniões médicas 
estabelecidas da época e suas ideias foram rejeitadas, uma vez que não havia nenhuma explicação 
científica aceitável para suas descobertas. A prática de Semmelweis ganhou ampla aceitação ape-
nas anos após sua morte, por espancamento em um asilo onde fora internado por seus colegas, 
quando Louis Pasteur confirmou a teoria do germe.

5. ANESTESIA - Muitos pacientes optavam pela morte, em vez de suportar a provação excruciante 
de uma cirurgia sem anestesia. Há relatos bastante antigos de sedação com álcool e outras subs-
tâncias em diferentes partes do mundo; mas foi em 1846 que William TG Morton fez história quando 
usou com sucesso o éter como anestésico durante a cirurgia.

6. CESÁREA - Há algumas evidências indiretas de que em Praga em 1337, a segunda esposa do rei 
da Boêmia, João de Luxemburgo teria sido a primeira mulher a ter sobrevivido junto ao seu filho ao 
procedimento de cesariana. A modificação por Hermann Johannes Pfannenstiel, em 1900, criou a 
Incisão de Pfannenstiel. Seu emprego disseminado sem critério ainda continua sendo grande motivo 
de discussão no Brasil. 

7. AAS - O ácido acetilsalicílico é derivado da casca do salgueiro. Descoberto em 1853, foi comer-
cializado mundialmente a partir de 1899. Hoje, muitos colegas consideram o AAS um dos medica-
mentos mais versáteis e interessantes das prateleiras, pois possui propriedades anti-inflamatórias, 
analgésicas e antiplaquetárias!

8. QUIMIOTERAPIA - O gás mostarda foi a primeira droga usada como quimioterapia do câncer, após 
a descoberta acidental de leucopenia nas pessoas atingidas. Nos anos 40 houve muitas infusões 
endovenosas desta substância, com melhora notável destes pacientes,embora temporária. Esta ex-
periência levou a pesquisas com outras substâncias que tinham efeito similar contra o câncer.

9. INSULINA - Em 1920, o canadense Frederick Banting precisava de um laboratório de fisiologia 
para testar suas hipóteses sobre a obtenção da insulina. Na primavera de 1921, Banting conseguiu 
espaço no laboratório de fisiologia da Universidade de Toronto. Os estudantes da graduação Charles 
Best e Clark Noble jogaramuma moeda para decidir quem seria seu assistente; Best ganhou não só 
o cara ou coroa, como também a metade do dinheiro do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia e o 
crédito pela descoberta da insulina.

10. CATARATA - A cirurgia de catarata possivelmente é a mais antiga da nossa civilização, havendo 
relatos daBabilônia em 1740 a.C. e da Índia no século VI a.C. No Brasil, realizam-se cerca de 600 mil 
cirurgias de catarata por ano somente pelo SUS. Evitar a perda da visão é ato mandatório para os 
médicos que promovem qualidade de vida para os idosos.

decálogo

OS 10 NASCIMENTOS
QUE MUDARAM A MEDICINA

DR. CARLOS AUGUSTO SPERANDIO JUNIOR
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Representando o estado de Rondônia, a 
presidente do Sindicato Médico de Ron-
dônia (SIMERO), médica Flávia Lenzi, e a 

médica imunologista Regina Ferreira partici-
param de uma reunião no julho de 2021, com 
o presidente da República, Jair Bolsonaro. O 
encontro, que aconteceu no Palácio do Pla-
nalto, em Brasília (DF), foi planejado pelo mo-
vimento nacional “Brasil Vencendo a Covid”, 
em que mais de 10 mil médicos fazem parte. 
 
Em setembro de 2020, Dra. Flávia Lenzi compare-
ceu novamente à Brasília para reunião no Palácio 
do Planalto em conjunto com o movimento “Mé-
dicos pela Vida” e o presidente, Jair Bolsonaro. 
 
“Me reuni com todos os médicos voluntários que 
fazem parte dos movimentos nacionais para ali-
nharmos nossas propostas antes das reuniões 
com o presidente Bolsonaro, que aconteceram 
em Brasília”, informou a presidente da entidade. 
 
Ambas as reuniões com presidente, tive-
ram como objetivo apresentar e reforçar o di-
reito a autonomia do paciente e autonomia 

médica no tratamento inicial do Covid-19. 
 
“Somos um lindo time do qual me orgulho em fa-
zer parte. Defendemos que todo cidadão tenha di-
reito ao tratamento dessa doença terrível. Repre-
sentei todos os envolvidos do estado nesta causa 
e colhemos bons frutos dessa reunião”, declarou. 
 
Bolsonaro parabenizou o esforço e o trabalho da 
classe médica no combate à pandemia da Co-
vid-19. “Dos fracos, covardes e omissos, a histó-
ria jamais se lembrará. Nós lembraremos sempre 
de vocês”, disse encerrando seu discurso.

PRESIDENTE DO SIMERO, FLÁVIA LENZI, PARTICIPA 
DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 

JAIR BOLSONARO, EM BRASÍLIA (DF)

agenda do simero com o presidente da república

Presidente do SIMERO, Flávia Lenzi, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília (DF).

Flávia Lenzi discursa para o presidente, Bolsonaro, e outras 
autoridades, em Brasília (DF).
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A presidente do Sindicato Médico de Rondônia (SIMERO), Flávia Lenzi, com a colaboração do 
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ajuda do presidente da Assembleia Legislativa de Ron-
dônia (ALE-RO), Alex Redano, além do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

do Estado de Rondônia (SINDESSERO) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBMRO), comemorou, em julho de 2021, a volta das cirurgias eletivas, tão necessárias para o bem 
da população rondoniense.

O encontro com o ministro Queiroga aconteceu na Fimca, com a participação do senador Marcos 
Rogério, das deputadas federais Mariana Carvalho e Silvia Cristina, do secretário estadual de Saúde, 
Fernando Máximo, do prefeito Hildon Chaves e do vice-prefeito Maurício Carvalho, além do médico 
Aparício Carvalho e demais presentes.

“Durante entrevista coletiva com o ministro Marcelo Queiroga, foi anunciada em público a volta das 
cirurgias eletivas. Uma grande vitória pela qual o SIMERO muito lutou. Sabemos da relevância desses 
procedimentos para a população e também para os médicos cirurgiões que precisam trabalhar”, res-
saltou Flávia Lenzi, na ocasião.

Atendendo à solicitação do SIMERO, a Assembleia Legislativa do Estado (ALE-RO) aprovou o Projeto 
de Lei (PL) que torna essenciais os tratamentos médicos eletivos.

A matéria foi apresentada no Parlamento Estadual pelo deputado Dr. Neidson de Barros Soares. De 
acordo com o parlamentar, sendo essenciais, os tratamentos eletivos nunca mais serão proibidos 
por decreto. Os procedimentos estavam suspensos por causa da pandemia de Covid-19.

O SIMERO ressalta que, apesar da conquista, até o fechamento desta edição da revista, em 7 de 
outubro de 2021, o Governo do Estado de Rondônia ainda não havia sancionado tão importante Lei.

PRESIDENTE DO SIMERO, FLÁVIA LENZI, COMEMORA 
VOLTA DAS CIRURGIAS ELETIVAS: “VITÓRIA DO POVO”, 

RESSALTA

volta das cirurgias eletivas

Presidente do Cremero, Robinson Machado Yaluzan; ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; presidente do SIMERO, Flávia Lenzi; 
e presidente da AMB-Rondônia, Aparício Carvalho.
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revalida
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Comitê de contingenciamento da crise

O SIMERO, representado pela Dra. Flávia Lenzi, tão logo foi decretada a crise mundial do Covid-19, 
reuniu-se em Porto Velho com membros da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) e Con-
selho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (CREMERO), Corpo de Bombeiros Militar, 

Exército Brasileiro, SESAU e outros entes públicos, todos membros do comitê formado para combate 
ao coronavírus (Covid-19), para planejar estratégias no contingenciamento da crise.

Tão logo o Governo Federal decretou estado de calamidade pública o Sindicato Médico de Ron-
dônia (SIMERO) oficiou, em 17 de março de 2020, a Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) e as 
Secretarias Municipais de Saúde de todos os municípios do Estado (SEMUSAs), requerendo a dis-
ponibilização imediata de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para enfrentar o coronavírus 
(COVID-19). Os ofícios ressaltavam, à época que os EPIs deveriam estar disponíveis em todas as 
unidades de saúde, para todos médicos e profissionais de saúde das redes envolvidas em conter o 
avanço da pandemia.

O SIMERO explicou durante a reunião das instituições envolvidas, que os médicos e demais 
profissionais da saúde estavam diretamente expostos ao novo coronavírus (COVID-19), no trato com 
possíveis pacientes infectados. Dessa forma, foi vital o pedido de materias e EPIs formalizados pelo 
sindicato.

Sem EPIs adequados, o risco da perda de profissionais no combate à pandemia no estado 
era muito maior. Como entidade representativa da classe médica, o SIMERO atuou em colaboração 
com o Estado, bem como de maneira intransigente junto aos Poderes visando garantir condições de 
trabalho aos profissionais médicos. “A situação é de pandemia e os médicos estão extremamente 
expostos, com altíssimos riscos de contágio nos locais onde exercem seus ofícios. Assim, o mínimo 
que o Estado deve garantir são Equipamentos de Proteção Individual para todos, visando minimizar 
os riscos inerentes na execução da medicina”, ressaltou, à época a presidente do SIMERO.

SIMERO E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS REUNIRAM-SE NO 
CREMERO PARA TRAÇAR PLANOS DE CONTINGENCIA-

MENTO NO COMBATE A PANDEMIA SARS-COV-2

#TBT

SIMERO e várias instituições públicas reúnem-se para traçar planos de contingenciamento diante da pandemia.
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Como fez desde que a crise se instalou, a 
presidente do SIMERO cobrou dos gestores  para 
que à época providenciassem Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) diariamente para os 
médicos, com troca a cada jornada. “Os médi-
cos e demais profissionais da saúde estão dire-
tamente expostos ao novo coronavírus, no trato 
com possíveis pacientes infectados. Dessa for-
ma, é de vital relevância o uso de materiais como 
máscaras cirúrgicas, máscara N95, aventais ci-
rúrgicos descartáveis, toucas, luvas e óculos de 
proteção”, ressaltou a Dra. Flávia.

Em 20 de março de 2020, reuniu-se o Comitê de Contingenciamento de Crise que contou com 
a participação do secretário de Saúde, Dr. Fernando Máximo, SIMERO, SODERON, SESAU, CREMERO, 
OAB-RO E MP-RO, além de técnicos e assessores. O encontro, à época visou buscar conjuntamente, 
medidas para a segurança dos profissionais da saúde.

À época o comitê discutiu planos de contingenciamento para crise, que afetava e afeta todos 
profissionais da saúde. Foram debatidas providências necessárias por parte da Secretaria Estadual 
de Saúde (SESAU) e demais secretarias envolvidas.

O SIMERO protocolou à época, ofícios à SESAU e Secretarias Municipais de Saúde (SEMUSAs), 
requerendo a imediata entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Nas reuniões ocor-
ridas no comitê,  a presidente do sindicato sempre cobrou providências para a segurança desses 
profissionais que atuavam na linha de frente da pandemia. Como à época a falta de EPIs no mercado 
era recorrente, o SIMERO passou a produzir EPIs para contribuir com os entes públicos buscando 
propiciar maior segurança à classe médica.

coronavírus

Comitê discutiu planos para minimizar a crise que 
afeta todos profissionais médicos e da saúde.
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O Sindicato Médico de Rondônia (SIMERO) apresentou para deputados 
estaduais contraminuta, elaborada por empresa especializada, con-
tratada pela entidade para reanalisar o projeto original. No documento, 

entregue aos parlamentares rondonienses, o Sindicato apontou uma série 
de inconsistências na minuta apresentada pela empresa Dom Cabral, con-
tratada pelo Executivo Estadual de Rondônia para desenvolver a proposta 
do Plano de Cargos Carreira e Remuneração (PCCR) da Saúde.

Reuniões
Em reunião com o deputado estadual Alan Queiroz, no dia 16 de ju-

lho de 2021, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO), 
em Porto Velho, a presidente do Sindicato Médico de Rondônia (SIMERO), 
Flávia Lenzi, apresentou a contraminuta. A conversa foi acompanhada pelo 
presidente do Sindicato dos Odontologistas do estado de Rondônia (Sode-
ron), Rodrigo Jacon Jacob.

No dia 20 de julho, a presidente do SIMERO participou de uma reunião 
na Assembleia Legislativa do Estado (ALE-RO) para tratar sobre o PCCR da 
saúde. Na ocasião, Flávia foi recebida por membros da Comissão de Saúde 
da Casa de Leis. No mesmo dia, à tarde, o sindicato formalizou a entrega do 
documento, enviado de maneira online pelo Sei.

Sindicato apresentou informações sobre a metodologia utilizada para 
a contraminuta do projeto realizado por uma empresa contratada pelo go-
verno do estado.

Em mais uma ação por melhorias no projeto do Plano de Cargos Car-
reira e Remuneração da Saúde (PCCR), a presidente do SIMERO, Flávia 
Lenzi, participou de reunião com a Secretária de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Beatriz Basílio Mendes. O encontro aconteceu no dia 
23 de julho de 2021, no Palácio Rio Madeira, centro administrativo do go-
verno estadual.

Flávia Lenzi também entregou a contraminuta do Plano de Cargos 
Carreira e Remuneração (PCCR) da saúde para o presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado (ALE-RO), Alex Redano. A entrega aconteceu no dia 5 
de agosto de 2021, em Porto Velho, quando o presidente da ALE foi sensí-
vel aos pleitos do Sindicato, ressaltando que dará total atenção ao projeto 
quando o mesmo for enviado a casa de leis. 

Foram entregues oficialmente a contraminuta do Plano de Cargos 
Carreira e Remuneração (PCCR) da saúde ao Conselho Regional de Medici-
na de Rondônia (Cremero), com a proposta do sindicato ao projeto.

Após o Sindicato Médico de Rondônia (Simero) enviar a contraminuta 
do Plano de Cargos Carreira e Remuneração (PCCR) ao presidente do Con-
selho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero), entidades 
médicas se reuniram para discutir pontos relevantes nas questões éticas 
do projeto. 

ATUAÇÃO NO LEGISLATIVO: SIMERO ENTREGOU CONTRAMINU-
TA DO PCCR A DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE RO

pccr

Presidente do SIMERO, Flávia Lenzi; pres. 
da ALE-RO, Alex Redano; e pres. do Sode-

ron, Rodrigo Jacob.

SIMERO sugere adequações em PCCR; 
contraminuta foi entregue ao deputado 

Alan Queiroz.

Simero apresenta contraminuta do projeto 
original à Comissão de Saúde da ALE-RO.

Simero realiza reunião na Sepog para 
negociar finalização do PCCR da saúde.

Simero envia contraminuta do PCCR ao 
Cremero e entidades médicas se reúnem.

Simero realiza entrega oficial da contrami-
nuta do PCCR ao Cremero.
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dr. alves

SUA EMPRESA MAIS PRÓXIMA DO PURO PRAZER DE DIRIGIR.

BMW VENDAS CORPORATIVAS 
E ESPECIAIS

- Soluções customizadas para Empresas e Produtores Rurais;

- Tabela diferenciada com descontos especiais de até 12%. Planos de financiamento 

customizados com taxas exclusivas;

- Canal premium de atendimento;

- Ampla disponibilidade de estoque;

- Soluções eletrificadas com estação de recarga rápida.

Com o programa de Vendas Corporativas e Especiais você e sua empresa contam com soluções 
customizadas para modalidades distintas, possibilitando condições comerciais diferenciadas 
e serviços exclusivos para você e seu negócio irem mais longe.

Principais vantagens:

PRODUTOR RURAL 

VENDAS CORPORATIVAS
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sim ao revalida

O presidente Jair Bolsonaro sancionou em 18 de dezembro 
de 2019, a lei do Programa Médicos pelo Brasil, substituto 
do Mais Médicos. E entre as mudanças no programa está o 

veto da proposta aprovada pelo Congresso Nacional, junto com a 
MP do Médicos pelo Brasil, que permitia a realização do exame de 
revalidação de diplomas para médicos formados no exterior em 
faculdades particulares.

O SIMERO juntamente com o Conselho Regional de Medicina 
(CREMERO) e Regional Rondônia da Associação Médica Brasileira (AMB-RO) encabeçou a Campa-
nha #REVALIDAJUSTO com o intuito de orientar estudantes de medicina, médicos e, principalmente, 
a população sobre a Medida Provisória 890/19.

No dia 5 de março de 2020, o SIMERO comemorou a manutenção do veto presidencial em favor 
do que chamou de “boa medicina”, em face da revalidação de diplomas por universidades privadas 
(VETO nº 54/2019). A votação ocorreu na quarta-feira (4 de março), no Congresso Nacional, em Bra-
sília (DF).

“Foi mantido o veto do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao ‘Revalida Light’. Uma 
grande vitória da categoria médica. Não existe mais o ‘Revalida Light’”, comemorou a Dra. Flávia.

O veto 54, mantido pela Câmara Federal, tem a ver com a lei do Exame Nacional de Revalidação 
de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) – (Lei 
13.959, de 2019). O Poder Executivo tinha vetado a possibilidade de participação das entidades priva-
das no Revalida, restringindo a prova às como montar uma loja virtual universidades públicas.

Em 7 de julho de 2020, o SIMERO veio a público alertar toda a sociedade brasileira que não com-
pactua com o exercício da medicina em território nacional sem o devido registro nos Conselhos de 
Medicina. O sindicato repudiou a tentativa, afirmando que “não se pode admitir o uso da pandemia de 
Covid-19 como justificativa para qualquer tipo de flexibilização”.

Revalida

O Revalida está previsto na Lei nº 13.959/2019, devendo a lei ser cumprida por todos.

EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA 
MÉDICO - SEGURANÇA PARA TODA SOCIEDADE

SIMERO ajuizou ações contra a Lei Ordinária nº 4.988/21 sancionada pelo governador 
do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, que autorizou contratação de médico sem REVALIDA.

Tão logo o governador sancionou a combatida Lei o Sindicato agiu de imediato, ajuizan-
do Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia (número do 
processo 0807845-32.2021.8.22.0000) e Ação Civil Pública na Justiça Federal (número do 
processo: 1006409-91.4.01.4100).
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AUTONOMIA DO PACIENTE 
X 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Com o avanço tecnológico mundial, o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento são afetadas, 
sendoCom o avanço tecnológico mundial, o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento é afetada, sendo 
a medicina, uma delas. Claro que a profissão médica é afetada positivamente por tais avanços, principalmente pelo 
surgimento de técnicas inovadoras para melhor diagnóstico e tratamento de doenças.  

Nesse avanço, profissionais da medicina são cada dia mais pressionados pela sociedade ultramoderna 
quanto a resultados pretendidos pelos pacientes, exigindo dessa categoria profissional, redobrada atenção quanto 
a autonomia médica e do paciente.  

A medicina possui adversidades gigantescas no mundo contemporâneo globalizado, tecnológico e hiper 
complexo, requerendo dos profissionais redobrada atenção às constantes inovações tecnológicas, dentre elas po-
demos citar: Prontuário Eletrônico do Paciente; IoT; Inteligência Artificial, Cirurgia Computadorizada, Impressão 3D, 
Telemedicina, dentre outras tecnologias em avanço. 

A título exemplificativo das inovações tecnológicas, um paciente pode estar submetido à análise de má-
quinas, distantes milhares de quilômetros do profissional que receberá o diagnóstico para análise e definição da 
melhor terapia ao paciente. A tecnologia é realidade ascendente na medicina, tornando-se verdadeira “assistente” 
na prática do ato médico.  

Nesse pequeno texto, poderíamos trazer diversos relatos reais enfrentados por profissionais da medicina, 
que apesar do grande esforço empreendido no caso concreto, durante tratamento proposto ao paciente, acabou 
surpreendido por algum contratempo burocrático, administrativo, tecnológico e ou ainda, na relação interpessoal, 
médico x paciente, acabando por causar ao profissional grandes incômodos, perda de tempo e até muitas vezes, 
gastos financeiros com complexas e dispendiosas defesas. 

Como profissional do direito, militante na especialidade da defesa médica e odontológica, já nos depara-
mos com casos simples, que se tornaram complexos após judicialização, alguns por pequenos detalhes que após 
análise do fato concreto, comprovou-se evitáveis.  Muitos dos problemas emergiram por descuido, desatenção no 
preenchimento da documentação do paciente, na relação interpessoal, nos esclarecimentos prévios, dentre outros 
fatores; raramente por erro na prática do ato médico.

O médico, em sua rotina e grande demanda de atendimentos, muitas vezes não se atenta que o paciente, em 
sua maioria, não está no mesmo nível de conhecimento científico que ele, fator que deve ter especial atenção na 
prática da medicina, atenção que demandará mais tempo do profissional e toda sua equipe. 

Para o paciente ser submetido a qualquer terapia, deve ele estar plenamente esclarecido e consciente dos 
riscos do tratamento proposto pelo profissional, para que a decisão do paciente seja de fato, livre e esclarecida em 
todas fases e evolução do tratamento, inclusive das possíveis consequências inesperadas e indesejadas que pode-
rão advir do ato médico.

Essa autonomia deve imperar na relação médico/paciente, impondo à prática da medicina, redobrada aten-
ção dos atos que precedem o tratamento proposto, tudo para que fique registrado que todos os procedimentos 
diagnósticos e ou terapias disponibilizadas ao paciente, foram plenamente esclarecidos, realizados sob pleno con-
sentimento do paciente ou de seus representantes. 

Autonomia significa autodeterminação, liberdade plena e consciente manifestação da vontade da pessoa em 
decidir todas as questões relacionadas a sua vida, sua integridade física, sua saúde e suas relações. 

 Podemos, nesse contexto, definirmos autonomia como um conjunto de liberdades de escolha quando se 
possui plena capacidade de agir em sintonia com as normas vigentes do país. O respeito à autodeterminação fun-
damenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana, estando tutelada pela lei e pacificação jurisprudencial. 

De certo que poderá ocorrer eventos transitórios ou permanentes, quando o paciente poderá ter sua autono-
mia relativizada ou suprimida por circunstâncias que afetem sua autonomia, quando cabendo a terceiros a decisão.

O próprio Código de Ética Médica impõe como conduta ao profissional médico, pleno esclarecimento do pa-
ciente.  A RESOLUÇÃO CFM Nº 2.217/2018 (Código de Ética Médica) em seu Capítulo IV e V disciplina:  É vedado 
ao médico: Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo 

DR. MARCOS ALVES

artigoartigoartigoartigo
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sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Art. 24. Deixar de garantir ao 
paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua 
autoridade para limitá-lo. Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir li-
vremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. 
Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e 
a seu alcance, em favor do paciente. 

Resumidamente, não sendo o ato médico uma EMERGÊNCIA, estando o paciente lúcido e capaz de decidir, 
deverá OBRIGATORIAMENTE ser disponibilizado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ao paciente, 
antes da execução do Ato Médico, sob pena de alterar a autonomia e a livre vontade de escolha do paciente. 

A ausência de formalização de declaração de vontade do paciente por meio do TCLE, poderá acarretar diver-
sas consequências indesejadas, devendo ser priorizado sua formulação. 

O paciente, no entendimento do Poder Judiciário, sempre estará hipossuficiente em relação ao profissional 
médico, sendo imprescindível e fundamental para futura defesa profissional, a existência no prontuário do paciente, 
do Termo de Consentimento Informado e Esclarecido, esclarecido em linguagem que o paciente compreenda.   

 Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, firmou entendimento que na falta de um es-
correito e pleno esclarecimento do paciente, tal falha ou falta, poderá acarretar o dever de indenizar o paciente pelos 
possíveis danos advindos do ato.

O entendimento foi estabelecido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao reformar acór-
dão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) e, por maioria, fixou indenização por danos morais de R$ 200 
mil a um paciente e seus pais, devido à falta da prestação de informações suficientes que permitissem que a família 
pudesse decidir adequadamente sobre tratamento neurocirúrgico. 

O Ministro Luis Felipe Salomão destacou que: “no contexto médico, o dever de informação tem relação com 
o direito que possui o paciente, ou seu representante legal, de decidir livremente sobre a execução de práticas diag-
nósticas ou terapêuticas”.

Esse dever, lembrou o Ilustre Ministro, “encontra limitações em hipóteses específicas, como no caso da co-
municação ao próprio enfermo que possa lhe provocar algum dano, mas as ressalvas não se aplicam aos represen-
tantes legais, que têm o direito de conhecer o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento em 
todas as situações”. STJ – REsp 1540580 / 2018 .

Como podemos concluir por essas poucas linhas, sem qualquer pretensão de exaurirmos a matéria, já que 
diversos debates emergem do presente tema, como: responsabilidade civil subjetiva e objetiva, dever de indenizar 
pelo causador do dano, direito do consumidor, ética profissional e etc.., buscamos com o presente texto apenas 
apresentar informações fundamentais  aos profissionais da medicina, para que fiquem atentos ao tema diante de 
recorrentes alegações em juízo, já que a falta ou falha no preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido, como dito, tem sido matéria recorrente na judicialização dos atos médicos. 

 Entendemos fundamental que o profissional da medicina revise constantemente o instrumento denominado 
“TCLE”, adequando-o, atualizando o referido documento, buscando auxílio de profissionais do direito que militem na 
referida especialidade, além da contratação de um seguro de responsabilidade civil específico, hoje essencial aos 
profissionais médicos.     

O Sindicato Médico disponibiliza modelos de “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” em seu site, bem 
como termo de consentimento para uso de dados pessoais previsto na Lei   13.709/2018 -  Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais – LGPD, outro documento que com o advento da lei de proteção de dados, será também obri-
gatório, porém esse será tratado em outro momento. Os médicos sindicalizados podem fazer uso dos modelos 
disponíveis no site do sindicato, em caso de necessidade, podendo adequá-los, caso a caso, ou ainda, consultar a 
assessoria jurídica do SIMERO.

O Autor é Advogado, especialista em Direito Médico, Odontológico, Constitucional e Administrativo. 
Ocupou a função de Procurador Jurídico do Conselho Regional de Medicina de Rondônia – CREMERO,  no 
período de 2014/2017;
Ocupou a função de Assessor Jurídico do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia – CRO-RO,  no 
período 2013/2020; 
Atualmente atua na defesa médica junto ao Sindicato Médico de Rondônia – SIMERO e Sindicato dos Cirurgi-
ões Dentistas de Rondônia - SODERON. 

Dr. Marcos Alves

artigo
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No início de 2020, fomos surpreendidos pelo surgimento de mais uma epide-
mia mundial que se levantava contra a humanidade. Nós, médicos, diante de inú-
meras incertezas, passamos  por ansiedades, medos, angústias, porém jamais 
nos desesperamos! Como profissionais da Medicina, sabíamos que tínhamos 
uma missão a cumprir: combatê-la. Fomos os primeiros profissionais convoca-
dos para combater o mal que a cada dia se fazia mais presente. 

Diante de um vírus até então desconhecido, fizemos o que fomos formados 
e sabemos  fazer: utilizar o acúmulo de conhecimento para enfrentá-lo, e com 
novas descobertas, achar o melhor caminho para preservar vidas!

 O CFM é o órgão regulador e disciplinador da atividade médica no Brasil e, 
de maneira firme, garantiu e defendeu a autonomia do Médico, tudo para que os 
profissionais usassem o  conhecimento no tratamento dessa nova doença, des-
de que mantidas a ética, a seriedade, o compromisso com a vida do paciente e a 
segurança de toda sociedade.

Semana passada a categoria médica brasileira foi surpreendia pelo Relator 
da CPI da pandemia, Renan Calheiros, político indiciado em inúmeros inquéritos 
junto ao STF, quando incluiu o Presidente do CFM na lista de “INVESTIGADOS”. 

Nunca antes no país nos deparamos com tamanha afronta, incoerência e 
desequilíbrio. A politicagem questionando o Ato Médico. Todos profissionais mé-
dicos brasileiros,  cumpriram a missão e função, arriscando a própria vida em 
favor de muitos. Inaceitável o ataque ao presidente do CFM, Médico preparado e 
escolhido por seus pares para ocupar o mais alto cargo da representação médi-
ca no Brasil.

Nós, do Sindicato Médico de Rondônia, não podemos nos calar, pois concor-
damos com a ampla defesa e garantia da autonomia Médica, frente a cada tera-
pia proposta ao paciente. Quem nos direciona a tal conduta é a ciência médica, 
conhecimento adquirido por milhares de horas sob livros e estudos, não o delírio 
de poucos e o discurso politiqueiro de alguns. Estes, jamais poderão se interpor 
às nossas condutas e decisões como profissionais médicos!

Nota de apoio ao CFM

SIMERO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

NOTA DE APOIO AO CFM
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O Sindicato Médico de Rondônia (SIMERO) 
vem atuando para que servidores da saúde 
não percam nenhum direito com a Reforma 

da Previdência Estadual. No dia 8 de setembro 
de 2021, a presidente da entidade, médica Flávia 
Lenzi, participou de uma reunião para discutir o 
Projeto de Lei apresentado pelo estado à Assem-
bleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO), 
referente à Reforma. O encontro ocorreu na Casa 
de Leis com a participação de vários sindicatos 
dos servidores públicos.

Os principais pontos debatidos pela união 
dos sindicatos foram a necessidade de autono-
mia real e definitiva do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Estado Rondônia 
(Iperon); a precisão de o governo aportar recur-
sos no Iperon para diminuir os déficits que o ór-
gão permitiu, quando efetivamente falhou em fis-
calizar; e a urgência do debate com as categorias, 

SIMERO ATUA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DE RONDÔNIA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO PRO-

JETO DE LEI DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

reforma da previdência estadual

aprofundando a discussão para não recair toda a 
conta sobre o servidor. O sindicato também res-
saltou que os servidores não podem pagar pela 
má gestão do instituto de previdência estadual.

O déficit financeiro do Iperon não pode pe-
nalizar os servidores públicos, pois ele existe em 
razão da má gestão da administração, sendo que 
a mesma deveria criar mecanismo para minimi-
zar o desequilibro entre sua receita e despesa. A 
questão é considerada grave, uma vez que esses 
valores estão relacionados à aposentadoria dos 
servidores públicos, que trabalharam e contribuí-
ram por anos ao instituto.

“São em torno de oito mil servidores e mais 
suas famílias, o que contabiliza mais de 30.000 
pessoas atingidas diretamente pela Reforma”, 
ressaltou Flávia Lenzi. Aguardamos a edição da 
Lei complementar que regulará as alterações pre-
vistas na emenda da constituição estadual.

Presidente do SIMERO discursa na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO).
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SINDICATO MÉDICO DE RONDÔNIA APOIA 

O Sindicato Médico do Amazonas realizará no mês de novembro, seu 
4º Congresso Internacional de Saúde do interior e Fronteiras. O presi-
dente do SIMEM, Dr. Mário Vianna convida todos os médicos do Brasil 
a participarem desse grande evento que tem como um dos principais 
temas a “Carreira Médica de Estado”.

Programação 
12/11 – Solenidade de abertura a partir das 18h, com atração musical e 
coquetel.

13/11 – Ciclos de palestras e debates a partir das 8h, com coffee break 
durante a programação, e atração cultural após o encerramento. 

14/11 – Viagem de instrução.

15/11 – Leitura da Carta de Manaus, com almoço e atração musical. 

congresso internacional



28  - OUT • NOV • DEZ | 2021 | ANO 5 | EDIÇÃO 2

Nota cfm

Informado sobre a decisão do relator da CPI da Pandemia, senador Renan 
Calheiros, de incluir meu nome no rol de investigados por aquela Comissão 
Parlamentar de Inquérito venho manifestar publicamente que:

1. Esta decisão não causa surpresa, diante da narrativa falaciosa adotada 
pela CPI ao longo de sua existência, transformando a Comissão num palco 
midiático para embates políticos e ideológicos;
2. Desde o início desses trabalhos, me coloquei à disposição desta CPI 
para, em depoimento, esclarecer todas as dúvidas dos parlamentares. No 
entanto, os parlamentares escolheram ignorar o apelo da maior entidade 
médica do País.
3. Com isso, os membros da CPI deixaram clara sua opção de dar palan-
que àqueles que mantém um discurso alinhado com determinada visão, 
distante da realidade enfrentada pelos médicos na linha de frente contra a 
covid-19, e não dar voz ao Conselho Federal de Medicina (CFM) como re-
presentante daqueles que têm dado o máximo na luta contra essa doença, 
às vezes com o sacrifício de sua própria saúde ou vida;
4. Diante disso, eu – assim como o CFM - mantenho firme minhas convic-
ções em favor da autonomia do médico e do paciente, princípio milenar 
hipocrático que é pilar da prática da medicina, o qual deve ser defendido - 
hoje e sempre - sob qualquer circunstância;

Independentemente do rótulo a mim atribuído, permaneço à disposição 
do meu País e da medicina, entendendo que não há nada mais libertador do 
que a ética, a justiça e a verdade. 

Nota de esclarecimento

Brasília, 6 de outubro de 2021.

Mauro Luiz de Britto Ribeiro
Médico e presidente do CFM
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dia do médico

O SIMERO presta homenagem a todos os mé-
dicos que, com conhecimento e dedicação, 
prestam relevantes serviços à sociedade, 

salvando vidas e preservando a saúde da popula-
ção.

Profissionais que, muitas vezes precisam 
conviver com as deficiências e limitações das 
condições de trabalho, dispensam todos os esfor-
ços possíveis para cumprir a missão profissional 
a qual assumiu.

Trabalhadores que compartilham os melho-
res e também os momentos mais difíceis da vida, 
mas que, diante destes últimos, mantêm-se firmes 
em suas lutas. Sempre levando consigo a última 
esperança de pacientes e de seus familiares.

O amor ao sarcedócio da medicina e o amor 
à vida humana são atributos inerentes aos profis-
sionais médicos. 

O SIMERO DESEJA A TODOS OS PROFISSIONAIS UM 
FELIZ DIA DO MÉDICO!

1 8  d e  o u t u b r o

M é d i c o  s i n d i c a l i z a d o ,  o  S i m e r o  t e m  u m a  l e m b r a n ç a 
p a r a  v o c ê  n e s s a  d a t a  c o m e m o r a t i v a ,  c o m p a r e ç a  a o 

s i n d i c a t o  e  r e t i r e  s u a  a g e n d a .
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Você se preocupa com a sua saúde? Se a pergunta fosse feita assim, a queima roupa, é muito 
provável que a resposta sairia imediatamente e seria algo entre um “mas é claro!” ou “com 
certeza!!”. Mas se analisarmos dados referentes a profissão médica, veremos que diversos es-

tudos apontam essa profissão ocupando o ranking entre as carreiras que mais são acometidas pelo 
Burnout e que apresenta uma considerável taxa de suicídios entre os pares, a parte de bastar apenas 
olhar alguns colegas médicos para atestar seu grau de aptidão física. Será que nós, embaixadores 
da promoção da saúde, estamos colocando em prática nosso discurso ou nossos exemplos de vida 
estão mais tendenciosos ao famoso “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”? 

Um pilar central que a esmagadora maioria dos profissionais médicos promove aos seus pa-
cientes é melhorar seu estilo de vida. A intenção não é apenas tratar as doenças quando elas apare-
cem, mas principalmente fazer com que o estilo de vida das pessoas as leve a ter menos doenças 
como agravamento das coronarianopatias, maior controle sobre doenças crônicas como diabetes, 
hipertensão, dislipidemias, sobrepeso e tantas outras afecções de saúde que estão intimamente li-
gadas ao sedentarismo e obesidade. Mas somos exemplos de vida a serem seguidos pelos nossos 
pacientes? Atualmente com o uso das redes sociais, quais os exemplos que temos dado aos nossos 
pacientes que nos seguem? Se seus pacientes ouvissem seu discurso sobre manter ou iniciar um 
estilo de vida mais saudável e pudesse acompanhá-lo por uma semana para presenciar o seu próprio 
estilo de vida, eles se inspirariam com suas ações e atitudes ou você apenas os incentivaria a man-
terem seus padrões de alimentação e sedentarismo? Se temos a intenção de, de fato, mudarmos a 
saúde de nossos pacientes, de nossa comunidade, não há melhor lugar para dar o primeiro passo 
do que cuidar de nós mesmos primeiro. Quando você faz uma viagem de avião, uma das principais 
orientações antes do voo decolar é: “em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão a sua frente: 
puxe a máscara em direção ao seu rosto, ajuste o elástico e respire normalmente. Se estiver acompa-
nhado de pessoas que necessitem ajuda, primeiro coloquem a sua máscara para depois ajudar aque-
les que precisam.” Que excelente lição de vida podemos aprender com esse simples pensamento!!  

Entendo quando a maioria dos meus colegas me dizem que tem mais de um emprego (na ver-
dade, a média de empregos dos colegas é de no mínimo três empregos), que não tem tempo para 
poder se exercitarem ou terem uma alimentação mais equilibrada, e que quando sobra algum tempi-
nho, tem que dividir entre esposa, marido, filhos, e todos os demais afazeres sociais que compõem 
a nossa vida. Mas novamente essa maioria de colegas busca espelhar-se em exemplos que lhes 
são semelhantes e justificam essas situações como sendo comuns na nossa profissão, ao invés de 
buscar aqueles que conseguem sobressair desse amálgama de trabalho e compromissos cotidianos 
e levar um estilo de vida mais ativo e saudável. É trabalhoso, mas acaba sendo muitas vezes uma 
questão de escolhas e prioridade.  

Há muitos anos, a partir das sugestões e trabalhos científicos produzidos pelo Dr. Kenneth Co-
oper – sim, aquela corridinha que você faz no seu condomínio ganhou esse apelido em homenagem 
a esse médico Cooper – muitos outros artigos científicos vêm corroborando  que, para buscarmos 
uma melhor qualidade de vida no século XXI, é preciso focar em algumas áreas como a boa nutrição, 
o controle do peso corporal, o exercício físico regular e a suplementação de alguns nutrientes chaves 
para o processo do bom funcionamento bioquímico do nosso organismo.

Exercitar-se de forma regular traz inúmeros benefícios à saúde, como melhora do tônus muscu-
lar que, associado a uma dieta proteica adequada, evita um dos grandes males que assolam muitos 
colegas médicos e a população em geral que é a sarcopenia. Não é necessário exercícios físicos para 
deixar seu corpo “sarado”, mas forte o suficiente para poder trazer a você os prazeres de brincar com 

QUAL A IMPORTÂNCIA DAS
ATIVIDADES FÍSICAS PARA A SAÚDE

DR. LUCIANO ZAGO

saúde
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seus filhos ou netos sem ter que ficar esbaforido após primeiros minutos de brincadeira, ou então 
de poder subir alguns lances de escada sem chegar ao ultimo lance ruborizando, suando e incapaz 
de manter uma conversa, ou ainda de manter uma boa e ativa vida sexual, sem ter que parar a cada 
instante para recuperar o fôlego ou alongar para evitar as câimbras. A parte da tonificação muscular, 
todo o sistema músculo esquelético é beneficiado com o fortalecimento dos tendões e ossos. 

A liberação de endorfina é um outro fator muito interessante que está associado aos exercícios 
físicos. Quantos de vocês que estão lendo esse artigo e que não são tão adeptos aos exercícios al-
gum dia já praticaram uma corridinha ou uma caminhada mais vigorosa no seu bairro e após esse 
exercício, apesar de terem se sentido cansados, sentiram um “cansaço gostoso”? Como se mesmo 
após o “sofrimento momentâneo” da execução do exercício, tivesse valido a pena o esforço realiza-
do? Nosso corpo libera diversos hormônios durante a atividade física, sendo um deles a endorfina, 
que produz esse efeito de bem estar logo após os exercícios. E esse hormônio pode ser um potente 
combatente contra os efeitos da depressão. Não apenas os benefícios físicos dos exercícios, mas 
aqui vai uma outra pergunta: qual tem sido a sua válvula de escape para extravasar o stress que a 
vida corrida do profissional médico lhe traz?  Você elimina essa pressão do dia a dia comendo? Ou 
você se volta para as bebidas? Ou então quer apenas deitar e dormir? Ou você é daqueles que se co-
nectam com a família para recuperar suas energias? Não importa o que você faz, mas uma coisa é 
certa: você já aprendeu ou desenvolveu uma maneira particular para aliviar a tensão que o stress lhe 
traz. Mas pergunta mais importante é: esse meu “hábito aliviatório” tem sido um hábito positivo para 
melhorar meu estilo de vida ou tem sido um hábito destrutivo para a minha qualidade de vida? Não 
tem reposta certa, você deve olhar para dentro de si mesmo e saberá a reposta. 

Na minha experiência pessoal, assim como de diversos amigos que são adeptos a prática es-
portiva frequente, os exercícios são uma excelente válvula de escape para as tensões do dia a dia, 
traz a possibilidade de você estar um momento consigo próprio, de esvaziar a mente por alguns mo-
mentos do dia, de sair do furacão das obrigações e se concentrar no seu corpo, na sua saúde e na 
sua mente. Somado a tudo isso, exercícios físicos auxiliam na qualidade do sono, e sabemos o quão 
importante é uma boa noite dormida para a regulação hormonal e construção de massa muscular. 

  Se eu puder contribuir para a construção desse novo hábito, aqui vão algumas dicas para 
aqueles colegas que decidiram que é a hora de dar uma mudança em sua saúde. Você não precisa 
necessariamente estar inscrito em uma academia, ter uma piscina em casa ou gostar de crossfit 
para começar a se mexer. Você pode deixar alguns elásticos e pesos leves em seu consultório, ou 
mesmo no repouso médico onde você dá plantão, e antes de iniciar seus atendimentos ou ao final 
desse, dedicar 15 a 30 minutos de pequenos exercícios que podem ser facilmente realizados nesses 
ambientes com orientação de um personal trainer que pode lhe montar um programa. Vejo diversos 
colegas plantonistas que, mesmo tendo tempo dentro do plantão (entendo que alguns plantões de 
algumas unidades nem sempre há tempo de sobra, mas também sabemos que há a possibilidade de 
rodízio entre os colegas nos atendimentos), preferem se largar nas camas dos repousos e assistirem 
TV ou se enfiarem nas redes sociais para passarem tempo. São suas decisões, não suas situações, 
que definem o seu futuro. 

Você também pode decidir se inscrever em uma academia ou praticar o esporte que gosta. Saia 
de casa com todo o material necessário para ir a aula, e não volte para casa para trocar de roupa ou 
comer alguma coisa. Uma vez em casa, a preguiça vai se sair vitoriosa entre o duelo contra a força 
de vontade na maioria das vezes. Outra dica: escolha uma academia que seja no caminho de sua 
casa. Estudos mostram que se você tem que desviar dos caminhos que está habituado a fazer, é 
mais provável que fure a ida a academia. Ou ainda: desafie-se a um compromisso esportivo. Se você 
já teve algum esporte que praticou quando mais jovem, veja alguma competição para participar, sem 
compromisso de vencer (a não ser que você tenha o espirito competitivo acirrado dentro de si), se dê 
um prazo para treinar e mantenha esse objetivo em mente. Quando definimos um “porque” nossas 
ações tendem a ser mais consistentes com nosso objetivo. 

saúde
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saúde

Eu particularmente gosto de associar eventos esportivos com viagens. Busco eventos dentro 
ou fora do país que me estimulem a não apenas treinar para participar, mas também me dou a recom-
pensa da viagem como prêmio pelo meu esforço. Foi assim que conheci o sul da França, bem como 
o sul da Turquia representando nosso país em duas oportunidades na modalidade de natação em 
eventos master, a Muralha da China na meia maratona, Florianópolis no IronMan, praias dos Estados 
Unidos em competições de ciclismo, Goiânia e Brasília durante o Monstar (competição de crossfit) 
e outras cidades de nosso país em outras provas menores. Isso pode ser um grande incentivo para 
manter seus treinos em dia ou pelo menos mais frequentes. Existe inclusive uma competição inter-
nacional que reúne os profissionais da área da saúde de todo o planeta. É um simpósio de medicina 
do esporte, MEDIGAMES, no qual durante os dias do evento, além dos aspectos tradicionais de um 
congresso, há também a disputa de diversas modalidades esportivas, tanto coletivas quanto indivi-
duais. Quem sabe você não pode associar mais conhecimento, novas amizades, conhecer lugares e 
culturas novos tudo isso associado a prática de exercícios?  

Por fim, convido aqueles que desejam iniciar um estilo de vida mais ativo e saudável a procurar 
grupos que o incentivem a manter esse compromisso esportivo consigo mesmo. Clubes de corrida, 
de ciclistas, de nadadores, de beach tênis, de futebol existem hoje aos montes em nossa cidade. E 
eles se reúnem em horários alternativos, pois são compostos de pessoas que também tem uma 
carga de trabalho diária extensa, mas que escolheram dedicar parte de seus horários para encontrar 
novas pessoas que estejam dispostas e que gostem de se exercitar para fazer novas amizades e 
criar uma sinergia de incentivo à prática esportiva. Lembrem-se: existe apenas três cores, sete notas 
musicais e dez números. O que você faz com eles é que traz magia e milagre aos seus dias.

PLAYLIST 
DO SIMERO 
NO SPOTIFY

APONTE A CÂMERA DO 
SEU CELULAR PARA O 

QRCODE
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cinema

1 - Patch Adams – O Amor é Contagioso
Em 1969, após tentar se suicidar, Hunter Adams (Robin Williams) volun-
tariamente se interna em um sanatório. Ao ajudar outros internos, des-
cobre que deseja ser médico, para poder ajudar as pessoas. Deste modo, 
sai da instituição e entra na faculdade de medicina. Seus métodos pou-
cos convencionais causam inicialmente espanto, mas aos poucos vai 
conquistando todos, com exceção do reitor, que quer arrumar um motivo 
para expulsá-lo, apesar dele ser o primeiro da turma.

2 - O Óleo de Lorenzo
Um garoto levava uma vida normal até que, quando tinha seis anos, estranhas 
coisas aconteceram, pois ele passou a ter diversos problemas de ordem men-
tal que foram diagnosticados como ALD, uma doença extremamente rara que 
provoca uma incurável degeneração no cérebro, levando o paciente à morte 
em no máximo dois anos. Os pais do menino ficam frustrados com o fracas-
so dos médicos e a falta de medicamento para uma doença desta natureza. 
Assim, começam a estudar e a pesquisar sozinhos, na esperança de descobrir 
algo que possa deter o avanço da doença.

3 - Um Homem entre Gigantes
Dr. Bennet Omalu (Will Smith), neuropatologista forense, diagnostica um 
severo trauma cerebral em um jogador de futebol americano e, inves-
tigando o assunto, descobre se tratar de um mal comum entre os pro-
fissionais do esporte. Determinado a reverter o quadro e expôr para o 
mundo a grave situação, ele trava uma guerra contra a poderosa NFL.

4 - Tempo de Despertar
A história do trabalho extraordinário do médico Malcolm Sayer (Robin Williams) 
nos anos 60 com um grupo de pacientes catatônicos de um hospital do Bronx, 
entre eles Leonard Lowe (Robert De Niro). Especulando que o estado dos pa-
cientes poderia ter sido causado por uma forma extrema do mal de Parkinson, 
o médico pede permissão a seus superiores para tratá-los com L-dopa, uma 
droga usada para tratar a doença na época.

5 - Mãos Talentosas – A História de Ben Carson
O Dr. Ben Carson (Cuba Gooding Jr.), neurocirurgião de 
fama mundial, tem origem humilde e protestante em De-
troit. Ele torna-se diretor do Centro de Neurologia Pediá-
trica do Hospital Universitário Johns Hopkins, em Balti-
more, nos Estados Unidos, aos 33 anos.

O Simero indica seleção de filmes para você ver e rever
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sindicalize-se
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