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DESTAQUE

Entidades médicas reúnem-se com o
Secretário Estadual de Saúde e equipe
Representantes das entidades
médicas de Pernambuco –
Cremepe, Simepe, AMPE e
APM – receberam o secretário
Estadual de Saúde, André
Longo,
e
as
secretárias
executivas Cristina Mota e
Fernanda Araújo, na quartafeira (11/08), na sede do
Conselho, no Espinheiro. O
objetivo foi discutir sobre a
necessidade
de
recomposição
de
recursos humanos
em unidades de
saúde
da
rede
SUS,
ampliação
dos
leitos
de
retaguarda, criação
de um sistema de
transporte
interhospitalar
de
pacientes estadual
com
equipes
exclusivas para as
remoções,
entre
outros temas.
O presidente do
Cremepe, Maurício
Matos,
abriu
a
reunião agradecendo
a presença do secretário,
destacando a importância
do
permanente
diálogo
com a secretaria através de
diversas reuniões sobre temas
correlatos com a pandemia.
O presidente sinalizou que
seriam discutidos problemas
encontrados nas mais de 100
fiscalizações realizadas pelo
Cremepe nos últimos 3 meses.

O Secretário de Saúde do
Estado, André Longo, agradeceu
a oportunidade da reunião e
afirmou ser um objetivo da
gestão melhorar a assistência
à população, deixando como
legado incrementos feitos ao
sistema de saúde durante o
enfrentamento à COVID-19.
O gestor frisou a importância
de valorizar os médicos e

demais profissionais de saúde
neste momento de pandemia,
oferecendo-lhes subsídios para
exercer seu trabalho de forma
ética e eficaz.
O 1º secretário do Cremepe,
André Dubeux, que coordena
o setor de fiscalização da
autarquia,
aproveitou
a
oportunidade para destacar as

irregularidades
encontradas
nas 113 vistorias dos últimos
três meses e pontuou que
os municípios precisam se
responsabilizar pelos sistemas
públicos de saúde locais para
não sobrecarregar a rede
estadual. Em resposta às
solicitações das entidades, a
secretária Executiva de Saúde
Cristina
Mota
apresentou

um plano de estratégias de
enfrentamento à superlotação
nas emergências nas unidades
de saúde. ”A ideia é que no
início de setembro, comecem
a funcionar novas medidas no
enfrentamento à Covid-19, no
estado”, destacou a secretária.
Ela
também
apresentou
um plano de ações para os

atendimentos de vascular
do Estado, um cronograma
de ampliação de leitos de
retaguarda e ampliação da
capacidade resolutiva nos
hospitais regionais para a
neurologia. Já no eixo da
traumatologia, o objetivo é
ampliar os leitos de retaguarda
no Memorial Jaboatão. Além
de realizar a implantação
da
traumatologia
em serviços como
no Hospital Rui de
Barros Correia.
Sobre os demais
serviços,
Cristina
Mota
apresentou
a ampliação de
30 novos leitos no
Hospital
Maria
Vitória e 20 leitos do
Hospital Memorial
Guararapes,
além
da implantação do
serviço de arritmia
cardíaca
e
de
hemodinâmica 24h
no Mestre Vitalino.
Também
falou
sobre a ampliação
de leitos de UTI na rede do
Recife, bem como a nomeação
de 30 médicos concursados.
Os números referentes a
essas
nomeações
foram
apresentados pela Secretária
Executiva de Gestão
em
Saúde, Fernanda Araújo. De
acordo com ela, de 2018 até
2021 foram nomeados 1.417
médicos.
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FISCALIZAÇÃO

Unidades de Saúde em Itambé são
vistoriadas pelo Conselho
O Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco
(Cremepe) realizou vistorias
na Unidade Mista Dr. Hercílio
Moraes Borba e na Unidade
Básica de Saúde (UBS) de
Quebec, no dia 6 de agosto,
no município de Itambé, na
Zona da Mata Pernambucana.
As
fiscalizações
foram
realizadas pelo 1º secretário
da autarquia, André Dubeux.
A primeira vistoria foi na
Unidade Mista, onde foram
constatadas
contratações
irregulares
de
médicos
oriundos de outro estado e
sem a devida inscrição junto
ao Cremepe. A instituição,
que possui uma média de
100 atendimentos diários, de

segunda a sexta-feira, atende
crianças e realiza partos,
apesar de não possuir pediatra
nem médico obstetra. “A
Unidade possui uma estrutura
física razoável e tem um
fluxo bom para atendimento
de pacientes com e sem
COVID-19, com dois médicos
de plantão”, explicou Dubeux.
Já na Unidade Básica de Saúde
de Quebec, que atende cerca
de 3.500 famílias da região, a
fiscalização identificou que o
profissional médico do posto
também não possui inscrição
no Conselho Regional de
Pernambuco. Além disso, foi
registrada ainda a falta de
diversos medicamentos na
farmácia.

Os relatórios das fiscalizações
foram encaminhados para
apreciação do presidente da
autarquia e diretoria; para

a Secretaria Municipal de
Saúde; Câmara de Vereadores
de Itambé, além do Ministério
Público da cidade.

FISCALIZAÇÃO

Cremepe vistoria UPA Nova Descoberta e
Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Ó
O 1º secretário do Conselho
Regional de Medicina de
Pernambuco
(Cremepe),
André
Dubeux,
realizou,
no dia 13 de agosto,
fiscalizações
na
Unidade
de
Pronto
Atendimento
(UPA) Solano Trindade, UPA
Nova Descoberta, que é
administrada pelo Hospital
Maria Lucinda, e no Hospital
e Maternidade Nossa Senhora
do Ó, localizado no bairro
do Prado. As vistorias foram
motivadas pela corregedoria
do Cremepe, após denúncia do
Simepe e Ministério Público
de Pernambuco.

A primeira vistoria teve
como objetivo verificar a
escala médica, insuficiência
de recursos materiais e a
organização
técnica
do
serviço. “Encontramos uma
estrutura bem organizada.
O
grande
problema
e
reclamação dos colegas é a
alta demanda de pacientes
para a área verde”, destacou
Dubeux.
O relatório de
fiscalização será encaminhado
à Corregedoria e à presidência
da autarquia, para possíveis
providências. Já o Hospital e
Maternidade Nossa Senhora
do Ó, encontrava-se fechado.
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FISCALIZAÇÃO

Unidade Mista de
Carpina é fiscalizada
pelo Cremepe
O
Cremepe
realizou
fiscalização
na
Unidade
Mista Francisco de Assis
Chateaubriand, em Carpina,
na zona da Mata norte do
Estado, no dia 23 de agosto.
A unidade que conta com 23
leitos atendeu 5.900 pacientes
em julho, com uma média

de cinco partos por mês.
O serviço também atende
pacientes com suspeita ou
confirmação de COVID-19,
mas não teve atendimentos
com a doença neste mês, até o
momento. O responsável pela
vistoria foi o médico fiscal,
Sylvio Vasconcellos.

REUNIÃO

Cremepe, SDS e SES discutem medidas
para combater exercício ilegal da medicina

O
exercício
ilegal
da
profissão médica foi a pauta
discutida por representantes
do Conselho Regional de
Medicina
Pernambuco
(Cremepe), MPPE, SES, SDS e
COSEMS no dia 4 de agosto,
na sede da Secretaria de
Saúde do Estado, no Bongi.

A reunião foi solicitada
pelo Cremepe diante da
quantidade de denúncias
de pessoas “não médicas”
exercendo a medicina no
estado, principalmente no
interior de Pernambuco. Na
oportunidade, o presidente
do Cremepe, Maurício Matos,

explicou que através do
portal da autarquia é possível
identificar todos os médicos
registrados nos Conselhos de
todo o país.
Também participaram da
reunião o coodenador do
Centro de Apoio Operacional

às Promotorias de Saúde
(CAOP-Saúde), Édipo Soares,
o presidente do Conselho
Nacional
de
Secretarias
Municipais
de
Saúde
(COSEMS-PE), José Edson, e as
representantes da Secretaria
de Defesa Social Mariana
Vilasboas e Camila Figueiredo.
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REUNIÃO

Representantes do
Cremepe reúnemse com Secretária de
Saúde de Jaboatão
O presidente do Cremepe,
Maurício Matos, o 1º secretário,
André Dubeux e o vicecorregedor, Fernando Oliveira,
se reuniram, na manhã do dia
cinco de agosto, na sede do
Conselho, com a Secretária
de Saúde de Jaboatão dos
Guararapes, Zelma Chaves,

com o coordenador geral
do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU)
metropolitano,
Leonardo
Gomes e representantes do
SAMU de Jaboatão e da Central
de Regulação de Leitos. A pauta
do encontro foi a situação do
SAMU Jaboatão e das Unidades

Básicas de Saúde do município
vistoriadas pela autarquia.
De acordo com o presidente
do Cremepe, “a reunião foi
muito proveitosa e a Secretária

de Saúde do município se
comprometeu em sanar as
irregularidades apontadas pela
fiscalização no prazo de 30
dias“, explicou Maurício Matos.

REUNIÃO

Diretores do Cremepe
reúnem-se com
secretário de Saúde
de Igarassu sobre o
SAMU
O presidente do Cremepe,
Maurício Matos, o vicepresidente, Mário Jorge Lobo
e 1º Secretário, André Dubeux,
se reuniram na sexta-feira
(06/08), através de plataforma
on-line, com o secretário de
saúde de Igarassu Igor Moraes
e com o coordenador geral
do Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência (SAMU)
metropolitano,
Leonardo
Gomes.
O Cremepe vistoriou o SAMU
do município e pontuou
irregularidades que devem ser
sanadas o mais rápido possível
para garantir a assistência à
população. “O Samu tem uma

importância muito grande no
enfretamento à Covid-19 e
gostaria que ele continuasse
dando suporte e reposta à
população.” destacou André
Dubeux que realizou a vistoria
na unidade.
Na oportunidade o secretário
se
comprometeu
em

apresentar um cronograma
de encaminhamentos para as
irregularidades apresentadas
pelo Cremepe em um prazo
de um mês. “Trinta dias é um
prazo que conseguimos dar
respostas a vocês, nós estamos
dispostos a resolver“, afirmou
Igor Moraes.

REUNIÃO

Reunião
com
Secretaria
de Saúde de
Olinda

O presidente do Cremepe,
Maurício Matos e o 1º secretário,
André Dubeux, participaram
de reunião com o Secretário
Executivo de Saúde de Olinda,
Izaldo Andrade, e com o
diretor da rede de urgência
e emergêvncia do município,
Bruno Costa, no dia 24 de
agosto, através de plataforma

on-line. O encontro teve como
objetivo discutir a situação do
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU) Olinda;
Serviço de Pronto Atendimento
(SPA) de Peixinhos e das
Unidades de Saúde da Família
do município. O presidente do
Cremepe cobrou dos gestores
propostas de medidas e um

cronograma
de
execução
para que as irregularidades
apontadas sejam devidamente
sanadas. A solicitação foi
acatada
pelos
presentes,
que se comprometeram em
disponibilizar o relatório com
planejamento e prazos para
resolução dos problemas.
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REUNIÃO

Diretores do Cremepe
reúnem-se com
secretário de Saúde de
Paulista

Na tarde da sexta-feira
(13/08), o presidente do
Cremepe, Maurício Matos, o 1º
secretário, André Dubeux e a
conselheira Verônica Cisneiros
se reuniram, de forma online, com o Secretário de
Saúde de Paulista, Charles
Roger, o coordenador geral
do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU)
metropolitano,
Leonardo
Gomes, e representantes da
saúde de Paulista. O intuito
da reunião foi discutir a
assistência aos munícipes do
SAMU Paulista, Policlínica
Torres Galvão e da atenção
básica à saúde.
“O objetivo do Cremepe é
que a gente consiga melhorar
a assistência da saúde aos
seus munícipes”, explicou
o presidente do Conselho.
Esta reunião foi motivada
após o setor de fiscalização
vistoriar as unidades de saúde
do município e identificar
déficits de recursos humanos,
problemas nas estruturas
físicas tanto da policlínica
quanto das unidades básicas
de saúde, além de falta de

equipamentos
do
SAMU
Paulista. Todos os relatórios
foram
encaminhados
ao
secretário de saúde que
apresentou
as
seguintes
resoluções:
REFORMAS
A gestão sinalizou que já está
buscando outros prédios para
realocar as unidades básicas,
onde 13 unidades começarão
as reformas ainda esse mês;
que todas as irregularidades no
SAMU foram sanadas, inclusive
com médicos nos sete dias
da semana nas Unidades de
Suporte Avançado. Sobre as
reformas da Policlínica Torres
Galvão, já foi montado um
cronograma para pequenas
reformas para que a unidade
não seja fechada para os
reparos.
“São 15 unidades que estão
em processo para serem
reformadas. Hoje tenho um
acervo de pelo menos 13
primeiras
unidades
para
começar a reformar ainda
neste mês, principalmente
as reformas mais urgentes,

paredes
dando
choque,
infiltrações, 13 unidades que
eu já autorizei, o projeto
formatado com termo de
referência, eu não termino
agosto sem começar essas
reformas”, explicou o secretário
de Saúde.

ainda não atende as demandas
do serviço e irá mudar a sede
para um imóvel com 700 m²,
além disso, pretende fazer uma
base avançada do SAMU nas
praias. Atualmente, o serviço
conta com 13 macas e quatro
ambulâncias.

EQUIPES

O coordenador do SAMU
Metropolitano,
Leonardo
Gomes, que também participou
do encontro, parabenizou a
gestão por priorizar o SAMU
da cidade, mas disse que ainda
há muitas solicitações de
ambulâncias do metropolitano,
com média de atendimento
perto de 60% das transferências.

Em relação ao quadro de
pessoal, há a necessidade
de contratação de mais
profissionais
tanto
para
a atenção básica quanto
especializada,
mas
há
dificuldades na contratação.
Mesmo assim, a gestão disse
que de março até julho deste
ano houve o credenciamento
de profissionais de saúde e no
dia da reunião foram realizadas
29 contratações para o
ambulatório de atendimento
COVID-19. O secretário ratificou
a necessidade de capital
humano e que falará com o
prefeito do município para
contratações de excepcional
interesse público.
SAMU
Em relação ao Serviço de
Atendimento
Médico
de
Urgência (SAMU), o gestor
do serviço de Paulista, Carlos
Augusto, pontuou que as
irregularidades apontadas pelo
relatório de fiscalização do
Cremepe foram resolvidas. “No
dia seguinte (da fiscalização)
o ventilador foi resolvido, a
regularização do cadastro
no Cremepe já foi solicitada.
As
medicações
foram
normalizadas e a bomba de
infusão também já foi resolvida
com a instalação programada
para a semana que vem”, disse.
Para o secretário, mesmo com
as modificações, a unidade

POLICLÍNICA
A policlínica Torres Galvão
também foi pauta da reunião.
O 1º secretário do Cremepe
explicou que os problemas
encontrados na unidade foram
escala profissional defasada
e problemas na estrutura
predial.
Amanda
Xavier,
superintendente da unidade,
disse que a policlínica conta
com 3 plantonistas diurnos e 3
noturnos e que tem dificuldade
na efetivação de profissionais.
O secretário se comprometeu
em falar pessoalmente com
o prefeito para contratações
de
excepcional
interesse
público. Sobre a estrutura física
explicou que já foi aprovado
um cronograma de reformas.
De acordo com o presidente
do Cremepe, Maurício Matos,
a reunião foi muito proveitosa.
“Estamos muito satisfeitos. Em
tão pouco tempo, em mudar a
situação da saúde de Paulista.
Nós
iremos
acompanhar
esses avanços”, disse. Já o
coordenador da fiscalização
sinalizou uma nova vistoria em
dezembro deste ano.
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LIVES

Agosto Dourado:
Cremepe realiza live
sobre o aleitamento
materno em tempos de
Covid-19

“Agosto Dourado: aleitamento
materno em tempos de
pandemia” foi o tema da live do
Cremepe, no dia 6 de agosto,
transmitida ao vivo através das
redes sociais da autarquia. O
encontro virtual contou com
as apresentações do pediatra
José Nivaldo Vilarim e da
médica Cláudia Pereira, com
moderação do conselheiro do
Cremepe e coordenador da
Escola Superior de Ética Médica
(Esem), Fernando Cabral.
Em
2021
a campanha
da Semana Mundial de
Aleitamento Materno, tem como
tema “Proteger a Amamentação:

Uma

Responsabilidade

de

Todos”. Devido à pandemia de

COVID-19 e os desafios trazidos
pela doença, a campanha
busca chamar atenção para a
importância da amamentação
como base da vida que contribui
para a saúde, a nutrição e a
segurança alimentar, a curto
e longo prazo, tanto em
situações normais como em
emergências e também como
um direito humano que precisa
ser respeitado, protegido e
cumprido.
Segundo recomendações da
Organização Pan-Americana
da Saúde (Opas) e pela

Organização Mundial da Saúde
(OMS), o contato mãe-bebê e
aleitamento materno devem se
basear em uma consideração
ampla, não apenas nos riscos
potenciais da COVID-19 para o
bebê, mas também dos riscos
de morbidade e mortalidade
associados ao não aleitamento
e uso inapropriado de fórmulas
infantis. De acordo com as
entidades,
recomenda-se
que mães com suspeita ou
confirmação de COVID-19

sejam estimuladas a iniciar
ou continuar amamentando
seus
bebês
e
crianças
pequenas, pois os benefícios do
aleitamento materno superam
consideravelmente os riscos
potenciais de transmissão do
novo coronavírus. A Opas e a
OMS recomendam, ainda, o
aleitamento materno até os 2
anos ou mais e exclusivo até os
primeiros seis meses de vida.

materno. Conhecido como
agosto dourado, o mês foi
instituído desde 1990, num
encontro
da
Organização
Mundial de Saúde (OMS) com a
UNICEF. “A campanha mundial
de aleitamento materno é
importantíssima para o resgate
da cultura da amamentação.
Esse assunto tem que ser
falado. O leite materno é o
alimento natural e fisiológico,
não há o que se compare a ele”
enfatiza Igara Melcop, médica
do Banco de Leite Humano e
coordenadora do aleitamento
materno do Centro Integrado
de Saúde Amaury de Medeiros
(Cisam).

de leite humano, um deles é
o Banco de Leite Humano do
Cisam, localizado na zona norte
do Recife. “Desde o pré-natal, a
gestante tem toda a instrução
sobre o parto, amamentação
e de como saber identificar
os sinais de fome do bebê e
toda essa assistência. Depois,
quando o bebê nasce, se por
algum motivo ele precisar
de cuidados intensivos e for
separado da mãe, então pode
ser usado o Banco de Leite. A
mãe retira o leite para o bebê,
este leite será processado
e vai sofrer um processo de
pasteurização para ser, assim,
dado ao bebê”, explica Igara.

leite humano é utilizado na
alimentação e nutrição dos
bebês. “O leite materno não só
previne doenças como ajuda
na recuperação do prematuro e
maturação do sistema nervoso
central e imunológico do bebê”,
destaca a coordenadora.

Em
Pernambuco,
existem
alguns locais de banco e coletas

Toda mulher que amamenta
é uma potencial doadora, o

AGOSTO DOURADO

Leite
Materno:
O primeiro
e mais
importante
alimento do
bebê
O mês do Aleitamento Materno
no Brasil foi instituído pela Lei
nº 13.435/2.017 que determina
que, no decorrer do mês de
agosto,
são
intensificadas
ações
intersetoriais
de
conscientização
e
esclarecimento
sobre
a
importância do aleitamento

Em 2020, segundo o Ministério
da Saúde, mesmo com o novo
coronavírus, o volume de leite
doado foi 2,7% superior ao ano
anterior. A partir da doação
de 182 mil mulheres, foram
coletados 229 mil litros de
leite materno, sendo que 157
mil litros foram distribuídos,
beneficiando 212 mil recémnascidos. Isso representa 64%
da real necessidade por leite
materno.
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Diretores do CFM
participam de plenária
no Cremepe no dia 25 de
agosto sobre estrutura
do sistema conselhal
CUIDADOS PALIATIVOS

Sob o olhar do paciente: o
que os médicos precisam
saber?
“Sob o olhar do paciente: o que
os médicos precisam saber?” foi
o tema da live promovida pelo
Conselho Regional de Medicina
de
Pernambuco
(Cremepe),
no dia quatro de agosto, com
transmissão através das redes
sociais do Conselho. A live teve
a moderação da conselheira e

paliativista Zilda Cavalcanti, a
participação da psicóloga Josene
Ferreira e da advogada Maria
Paula Bandeira, criadora da
página @lencododia. A live tem
mais de 280 visualizações e está
disponível no canal do Cremepe
no Youtube.

