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Cremero lamenta descaso com 
a saúde pública em Rondônia

De olho no Código

IV- ao médico cabe zelar e trabalhar 
pelo perfeito desempenho ético da Medi-
cina, bem como pelo prestígio e bom con-
ceito da profissão.

V – Compete ao médico aprimorar con-
tinuamente seus conhecimentos e usar o 
melhor do progresso científico em benefí-
cio do paciente.

Na semana em que a classe mé-
dica brasileira celebra o dia dedicado a 
eles (18 de outubro – Dia do Médico), 
o Conselho Regional de Medicina de 
Rondônia lamenta lamentou profunda-

mente que a classe no Estado ainda 
tenha que conviver com as péssimas 
condições de trabalho. Mais do que 
isso, repudia inexoravelmente a inge-
rência política que tem se revelado da-

Disseminando 
conceitos éticos

Capítulo I
Princípios Fundamentais

Com o objetivo de ampliar o conheci-
mento dos acadêmicos de medicina sobre 
a postura e os conceitos que eles devem 
passar a incorporar desde o período de fa-
culdade, o Conselho Regional de Medicina 
de Rondônia continua distribuindo entre os 
estudantes de medicina o Código de Ética 
do Estudante de Medicina de Rondônia. 
Depois de entregar exemplares do Código 
aos acadêmicos de Medicina da Facimed, 
em Cacoal, a diretoria do Cremero visitou, 
dia 28-09, as turmas do curso de Medicina 
da faculdade São Lucas, em Porto Velho, 
quando promoveu um bate papo com os 
estudantes sobre a importância de tomar 
contato com conceitos éticos da medicina 
ainda na durante o curso de formação. A 
iniciativa recebeu elogios de vários acadê-
micos, que consideraram da mais alta re-
levância para os seus próprios futuro pro-
fissional a disseminação desses conceitos 
éticos.

nosa na condução do setor de saúde 
pública. “O reflexo principal desse des-
caso com a saúde pública é o Hospital 
e Pronto Socorro João Paulo Segundo. 
Entretanto, o que se vê no João Paulo 
é o mesmo que acontece nas unidades 
de saúde de todo o interior do Estado”, 
lamenta a presidente do Cremero, mé-
dica Maria do Carmo Wanssa.

A presidente do CRM-RO cita 
como exemplo do descaso com a saú-
de pública, o hospital regional de Ca-
coal, uma imensa estrutura hospitalar 
(que demorou mais de vinte anos para 
ser construída), “mas não funciona por 
falta de equipamentos e de profissio-
nais habilitados”. A doutora Maria do 
Carmo Wanssa lamenta, sobretudo, o 
fato de o governador Confúcio Moura 
ser médico e, por isso, ter conheci-
mento dos problemas enfrentados pelo 
setor de saúde pública, “mas não tem 
feito nada, até agora, para solucionar 
de forma efetiva o problema, que afeta 
drasticamente milhares de pessoas ca-
rentes que dependem exclusivamente 
do Sistema Único de Saúde – SUS”.

Quando assumiu o Governo de 
Rondônia, o Governador visitou o Hos-
pital João Paulo II, observou doentes 
espalhados pelo chão, prometendo ab-
soluta prioridade para reverter o qua-
dro tenebroso. No entanto, o que mais 
preocupa o Cremero foi o fato de ter 
trazido a Porto Velho, por três vezes, 
toda a diretoria do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), “oferecendo apoio ao 
governo para reestruturar a saúde pú-
blica, mas o governador nem sequer se 
dignou a receber os dirigentes”. 

A diretora do Cremero também las-
tima as ingerências distorcidas da Jus-
tiça, que, ao invés de agir exigindo pla-
nejamento dos gestores, toma atitudes 
equivocadas junto a classe médica que, 
ainda assim,  segue heroicamente sem 
condições de trabalho e salários dignos.


