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Pará perdeu 595 leitos
desde 2010, alerta o Conselho Federal de Medicina

O Pará perdeu ao menos 595 
leitos desde julho de 2010, segundo 
levantamento do Conselho Federal 
de Medicina (CFM), que pesquisou 
o Cadastro Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde (CNES), do Minis-
tério da Saúde, e constatou que to-
dos os sete estados da região Norte 
perderam leitos para pacientes que 
precisam permanecer no hospital 
por mais de 24 horas. As informa-
ções são do Portal ORM News.

Para alertar a população sobre 
os direitos na saúde pública, inte-
grantes do Conselho Regional de 
Medicina do Pará (CRM-PA) estive-
ram no Pronto-Socorro Municipal 
do Guamá, na manhã de ontem, 
em Belém, para distribuir uma 
cartilha que orienta os pacientes 
em casos de reclamações sobre os 
serviços. 

Na ação de ontem os médicos 
conversaram com pacientes, acom-
panhantes e profissionais de saúde, 
orientando em caso de problemas 
durante os atendimentos. A ação 
ocorreu em todos os 26 estados do 
País e no Distrito Federal. 

Em números absolutos, o estado 
do Pará foi o que mais teve redução 
de leitos entre 2010 e 2016, média 
de 100 leitos ao ano. Na sequência 
aparece o Amazonas, com menos 
475 leitos. Acre desativou 195 no 
período, 60% deles na capital. No 
geral, o resultado final para a região 
foi contrabalanceado pelos estados 
de Rondônia, Amapá e Roraima, 
que apresentaram ligeira alta de 
leitos. Entre as especialidades mais 
afetadas no período, em âmbito lo-
cal, constam pediatria (-292 leitos) e 
obstetrícia (-494).

de roedor
Anvisa proíbe venda
de canela moída

Lote contém pelo

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) proibiu a 
distribuição e venda de canela 
moída pura da marca Pachá, 
fabricado pela empresa Arcos, 
instalada em Contagem (MG). 
O lote atingido é o 7/2015, com 
validade até maio de 2016. 
A decisão foi tomada depois de 
um laudo apontar a presença, 
acima da tolerância permitida, de 
pelo de roedor “matéria estranha 
indicativa de risco à saúde huma-
na”, de acordo com a agência. A 
medida preventiva foi publicada 
no “Diário Ofi cial da União” de 
ontem. Este é o segundo lote do 
produto onde foram encontrados 
pelos de roedor. O lote foi interdi-
tado no ano passado.

O levantamento do CFM apurou 
ainda os chamados leitos comple-
mentares (reservados às Unidades 
de Terapia Intensiva, isolamento e 
cuidados intermediários). Ao con-
trário dos leitos de internação, essa 
rede complementar apresentou alta 
de 13%, passando de 1.697 em julho 
de 2010 para 1.914 no mesmo mês 
de 2014. O maior acréscimo aconte-
ceu em Rondônia (127), seguido por 
Tocantins (36).

O presidente do Sindicato dos 
Médicos do Pará (Sindmepa), João 
Gouveia, avalia que a perda de lei-
tos no Pará está diretamente ligada 
à defasagem da tabela de pagamen-
to de serviços do Sistema Único de 
Saúde (SUS). “Boa parte desses lei-
tos é de hospitais privados, que por 
conta da tabela não tiveram interesse 
em manter o convênio”, diz.

Para o médico, “o problema não 
é o leito em si, mas a atenção bási-
ca que não funciona”. “A política de 
saúde deve estar voltada sempre 
para a atenção básica, para a orien-
tação da população quanto a bons 
hábitos de higiene, prevenção de 
doenças como o câncer de mama, 
vacinações e isso é muito deficitário 
no Pará”, aponta.

O Portal ORM News entrou em 
contato com a Secretaria de Estado 
de Saúde (Sespa) para posiciona-
mento oficial sobre o tema. A repor-
tagem também entrou em contato 
com a Secretaria Municipal de Saú-
de de Belém (Sesma) para verificar 
se o fechamento dos leitos afetou a 
capital no período do levantamento 
divulgado pelo CFM, mas não obte-
ve respostas aos questionamentos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém - SEMMA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 23, 30 e 225 da constituição 
Federal, e pelo código Ambiental do Município de Santarém - Lei nº 17.894 de 
15/12/2004, concede a Licença de Instalação nº 004/2015 a UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, para a atividade do CONJUNTO 
ARQUITETÔNICO COM IMPLANTAÇÃO DE UM BLOCO MODULAR COM 
QUATRO PAVIMENTOS, UM RESTAURANTE, CENTRAL DE LIXO, GUARITA 
E QUADRA POLIESPORTIVA EM 29.300m², localizado na Rua 24 de outubro 
e Rua Maracangalha, Salé, Município de Santarém, Pará, estabelecimento 
denominado UFOPA-PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TAPAJÓS, 

AVISO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ - UFOPA 

Ministério da 
Educação


