Jornal do Cremepe
Outubro de 2021 - www.cremepe.org.br

ESPECIAL

Campanha de Dia do Médico do Cremepe traz
relatos de profissionais pernambucanos

Página 3

HOMENAGEM

Entidades Médicas
realizam a outorga
da Medalha de São
Lucas
Página 6

ESEM

ENTREVISTA

REUNIÃO

INAUGURAÇÃO

Cremepe
promove palestra
sobre Ética e
Responsabilidade
Médica em
Araripina

“Não me imagino
fazendo outra
coisa”, afirma o
conselheiro Márcio
Sanctos sobre
ser médico na
pandemia

Entidades
médicas voltam
a se reunir com
representantes
da Secretaria
Estadual de
Saúde

Cremepe inaugura
nova sede da
delegacia regional
em Caruaru

Página 2

Página 13

Páginas 8 e 9

Página 7

2

Jornal do Cremepe

ENTREVISTA

“Não me imagino fazendo outra coisa”, afirma o
conselheiro Márcio Sanctos sobre ser médico na
pandemia
Neste mês do Médico, o JORNAL
DO CREMEPE entrevistou o conselheiro e intensivista Márcio
Sanctos, que atuou na linha de
frente no enfrentamento à pandemia da COVID-19 em Pernambuco.
Vivências na pandemia
A gente atendeu um motorista
que fazia transporte de pacientes com COVID-19. Depois de
algum tempo ele teve COVID,
foi internado e ficou bem grave.
Naquela situação, bem limítrofe
mesmo, de vários procedimentos, diversas infecções intercorrentes, uma situação bem difícil
para nós que estávamos assistindo o sofrimento de um colega prestador de serviço à saúde.
Todo mundo se uniu nessa hora
e foi bem difícil, mas deu certo
no final, quando ele saiu da UTI
foi muito bom. Foi uma experiência que de fato marcou.
Preocupações
Tive medo de pegar a COVID.
Mas o maior medo que eu tive
foi de levar a doença para a
minha casa e que meus entes
queridos ficassem doentes
porque eu sou o profissional
de saúde. Isso foi muito difícil
de lidar. Esse medo foi ainda
maior do que o medo de pegar.
Esperança
Foi um período tão difícil, a
gente viu tanta coisa acontecer,

vivenciamos coisas que só ouvíamos falar, vivenciamos uma
guerra da qual não temos como
sair ilesos. Essas experiências
que a gente viveu vão nos marcar pra sempre.
Um momento de felicidade foi
quando, em janeiro, anunciaram
quando começaria a vacinação.
Eu lembro exatamente a hora e
o lugar que eu estava quando
soube a notícia. Foi um misto
de felicidade com alívio, mesmo que não fosse naquele momento, mas a gente pôde ver no
horizonte que podíamos, finalmente, dizer que um dia vai acabar. Esse momento foi de muita
alegria, muito embora os meses
de abril e maio que se seguiram
tenham sido terríveis em números de internamento.
“Não me imagino fazendo outra
coisa”
É impagável você sentir que
modificou para melhor a evolução clínica de outro ser vivo.
Essa sensação não é muito comum em tanta gente, na área
da saúde é onde isso acontece.
É impagável. Não me imagino
fazendo outra coisa.
Desafios da especialidade...
A gente não tinha uma escola de
médicos intensivistas em Pernambuco, apesar de algumas
tentativas de pessoas fantásticas que iniciaram isso de UTI em
Pernambuco e a gente meio que

conseguiu fazer isso acontecer
por volta de 2008/2009 quando os embriões das residências
começaram a funcionar, eu fico
imaginando se isso não tivesse
sido feito, eu e a minha geração,
junto com o pessoal que foi pioneiro, nós conseguimos montar
uma escola de UTI em Pernambuco e passamos, aproximadamente, 10 anos formando gente
e eu fico imaginando se não tivéssemos passado por esse período então, pessoalmente pra

mim, é como se a gente tivesse
cumprindo o nosso propósito.
Mensagem
A gente não é médico pra a
gente, nós somos médicos pro
outro. Se você é médico para o
outro, o resto vem.
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18 DE OUTUBRO

Cremepe lança campanha de Dia do Médico
com relatos de profissionais pernambucanos
O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
lançou, neste mês de outubro,
a campanha em homenagem
ao Dia do Médico. A data, celebrada no dia 18 de outubro,
é pelo segundo ano consecutivo, comemorada em meio ao
enfrentamento à pandemia da
COVID-19 e tem como tema
central as vivências relatadas
por médicos pernambucanos
durante este período. Esses relatos foram publicados durante
o mês através do canal do Youtube do Cremepe.

Para parabenizar estes profissionais, que são essenciais no
combate ao coronavírus em
todo o mundo, o Cremepe produziu vídeos com depoimentos
emocionantes de médicos pernambucanos que estiveram no
enfrentamento à pandemia da
COVID-19 para salvar milhares
de vidas.
A homenagem traz como essências do “Ser Médico” a dedicação, o desafio e os atos de
confortar, aliviar e acolher cada
um de seus pacientes e seus

familiares. Em relatos emocionantes, os médicos falam sobre
seus medos, angústias, felicidades e esperanças em tempos de
pandemia e declaram, ainda, o
que é, para eles, o verdadeiro
“ser médico”. Os vídeos estão
disponíveis através do canal do
Youtube do Conselho e compilados em pequenos teasers
publicados nas redes sociais da
autarquia.
A campanha também foi veiculada através de outdoors no
Recife e interior do Estado com

trechos das falas dos médicos
em celebração à data, além de
spots de rádio. Um dos depoimentos foi do presidente da entidade, Maurício Matos, que falou do sentimento de orgulho.
“Cada vida salva, especialmente daqueles pacientes mais
graves, são creditadas aos médicos e a todos os profissionais
de saúde. Nós salvamos vidas,
vidas foram salvas por conta
de nosso esforço, nossa dedicação e exposição”, homenageou
Maurício Matos.

Clique e confira o depoimento de sua escolha:

DEPOIMENTOS

Mensagens para o Dia do Médico
André Longo

Secretário de Saúde de Pernambuco
Neste Dia do Médico, reitero
o nosso compromisso com
a saúde e o bem-estar da
população,
principalmente
neste contexto tão atípico
que vivemos ao longo desses
quase dois longos anos. Esta

pandemia veio para reforçar o
papel do profissional médico
na sociedade, mostrando a
importância desta missão, que
deve sempre ser desempenhada
com
afinco,
cuidado
e
dedicação. Nesta data, meus

votos de saúde, sucesso e
reconhecimento para todos
os meus colegas médicos que
dedicam a vida diariamente a
este nobre ofício.
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Claudia Beatriz Andrade
Presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco
O Sindicato dos Médicos de
Pernambuco (Simepe) parabeniza todos os profissionais
médicos que se dedicam diariamente ao compromisso de
salvar vidas, especialmente
durante a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), onde
todos vivemos a maior crise
sanitária do planeta.
Vocês,

colegas

médicos,

se

superaram a cada dia, mostraram o seu compromisso social,
venceram os seus medos e ultrapassaram barreiras... Tudo
para zelar e proporcionar o
melhor para os pacientes.
Ao longo dos 90 anos de vida,
o Simepe sempre esteve e seguirá ao lado de todos vocês,
com o propósito maior de defender os direitos e interesses

de cada um. Graças a vocês,
este sindicato continua sendo um grande instrumento de
luta.
O movimento sindical médico
estará sempre na defesa irrestrita da categoria!

Bruno Baptista
Presidente da OAB-PE

Sou filho de médico que era,
antes de tudo, um vocacionado e apaixonado pela profissão. Foi um devotado ao
extremo à sua missão, nos deixando um belíssimo exemplo.
Não segui a carreira na área
da saúde, mas a medicina fez
parte da minha formação e

forjou em mim as referências
mais sublimes: da empatia, da
solidariedade, do humanismo.
Celebrar o dia do médico vai
muito além de enaltecer um
profissional tão importante
para a sociedade, ainda mais
em tempos de pandemia; é
celebrar os valores mais caros

que a medicina e o/a médico/a emprestam à humanidade. Feliz Dia do Médico a
todos.

Hildo Azevedo Filho

Presidente da Academia Pernambucana de Medicina.
O dia do Médico é figurativamente comemorado no dia 18
de outubro, contudo o médico
deve ser, nos tempos atuais
mais do que nunca, celebrado
e envolvido todos os dias com
preces de agradecimento.
Nas nossas gerações nunca
tivemos uma crise sanitária
que a nossa classe não desempenhasse um papel tão
importante. Desde o início
da pandemia sem sabermos

maiores detalhes sobre esse
vírus insano, inadequadamente protegidos e apavorados
com o desconhecido, mantivemos o juramento assumido ao
recebermos o nosso diploma.
Perdemos amigos e entes queridos, sofremos com a distância física dos parentes em isolamento social, enfrentamos
além das árduas tarefas profissionais labutas domiciliares
não usuais, todavia salvamos
milhares de vidas e aprende-

mos a conjugar o nós e esquecemos o eu.
Parabéns colegas, jovens e
não tão jovens, nós somos
também guardiões da nossa
nação, que Deus continue nos
protegendo e espero que as
autoridades e instituições oficiais passada a pandemia continuem reconhecendo o nosso
valor e compromisso, pois a
sociedade já o fez.
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Helena Carneiro Leão
Conselheira Federal por Pernambuco
Que este dia do médico, 18 de
outubro de 2021, seja transformador para que a dedicação, compromisso e competência do profissional médico,
representando o amor à ética
do cuidado e da compaixão,
sempre atuando com respeito à dignidade do paciente
e pelo bem da coletividade,
guardando e zelando pela
vida. Muitos médicos parti-

ram neste período tão atípico
e difícil, frente a esta pandemia, que vem demandando da
humanidade e da ciência, a
descoberta de mecanismos urgentes para que encontremos
caminhos a serem seguidos,
tornando mais visível ainda, a
necessidade contínua de políticas públicas de saúde, para o
verdadeiro fortalecimento do
SUS, garantindo a segurança

do médico como servidor público e na visão consequente
em construirmos uma assistência à saúde digna e plena
para todos os brasileiros. O
reconhecimento e a valorização da categoria médica neste
contexto é impossível de se
mensurar e será a ponte para
um futuro de esperança. Parabéns aos médicos do nosso
Pernambuco imortal.

Édipo Soares

Coordenador do CAO SAÚDE do Ministério Público de Pernambuco
No dia 18 de outubro comemora-se o dia do médico,
profissional abnegado no cuidado daqueles que padecem
de alguma mazela. De origem
cristã, a data também celebra
o Dia de São Lucas, um santo
que em vida também foi médico. Por tais razões, é consi-

derado pelos católicos como
protetor dos médicos. No ensejo, rendo todas as homenagens a esses profissionais que,
diuturnamente, aplicam seus
valorosos conhecimentos na
preservação da vida, na cura
ou no alívio do sofrimento dos
enfermos, no exercício diutur-

no de dons divinos. Parabéns
a todos os médicos pela data
comemorativa
e
obrigado
pela importância de vocês nas
nossas vidas.

Bento Bezerra

Presidente da Associação Médica de Pernambuco
Cada 18 de outubro é um dia
para reflexão sobre o papel
da nossa profissão na sociedade. Trazemos dos bancos
acadêmicos a noção de Ciência e Arte como definição da
Medicina, mas aprendemos
que cuidar das pessoas insere
outro parâmetro que é humanismo, fruto da nossa herança hipocrática. Numa leitura
mais contemporânea, podemos afirmar que é imperativo

assegurar compromisso com
as boas práticas e qualidade
na assistência, envolvendo o
médico e o aparelho organizacional. Neste Dia do Médico
de 2021, a Associação Médica
de Pernambuco – AMPE saúda
todos os médicos e médicas
que têm cumprido essa nobre missão e aproveita para
congratular com os colegas
distinguidos pelas Entidades
Médicas de Pernambuco com

a Medalha de São Lucas neste
ano: os Drs. Assuero Gomes
da Silva Filho (in memoriam),
Carlos Roberto Ribeiro de Moraes, Luiz de Gonzaga Braga
Barreto e Maria de Lourdes
Correa de Araújo. São exemplos para toda a categoria médica.
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Entidades Médicas
realizam a outorga
da Medalha de São
Lucas
Na noite do dia 18 de outubro,
Dia do Médico, foi outorgada a Medalha de São Lucas. A
solenidade, que é promovida
anualmente pelas entidades
médicas de Pernambuco (Cremepe, Simepe, AMPE e APM), foi
realizada na sede da Associação
Médica de Pernambuco (AMPE)
e agraciou, este ano, os médicos
Assuero Gomes (in memorian),
Carlos Moraes, Luiz Barreto e
Maria de Lourdes Correa. A medalha foi transmitida através do
Youtube da AMPE.
O evento, que homenageou
importantes
personalidades
da medicina do estado, contou
com a presença dos presidentes
das entidades: Maurício Matos
(Cremepe); Claudia Beatriz (Simepe); Bento Bezerra (AMPE) e
Hildo Rocha (APM). Estiveram
presentes, ainda, o Secretário de
Saúde do Estado de Pernambuco, André Longo, o vereador da

cidade do Recife, Tadeu Calheiros e Gilson Edmar, membro da
Academia Pernambucana de Ciências (APC).
“Esta é uma noite bastante significativa para todos nós. Desde os tempos de estudante até
hoje, com certeza vocês passaram por muitos desafios”, afirmou o presidente do Cremepe
durante seu discurso de abertura da solenidade.

“É uma
enorme
honra fazer
parte de um
grupo tão
seleto de
médicos...”

O primeiro homenageado da
noite foi o cirurgião cardiovascular, Carlos Moraes. Hoje
com 80 anos, o médico foi o
primeiro a conduzir uma cirurgia de transplante de coração em Pernambuco, em 1991.
“É uma enorme honra fazer
parte de um grupo tão seleto
de médicos que recebe esta
Medalha. Esta é a noite mais
importante da minha vida em
termos de homenagens. Muito
obrigado a todos”, declarou o
cirurgião em seu discurso de
agradecimento.
Em seguida, foi iniciado o
momento de homenagem ao
médico Luiz Barreto. Mestre
em Saúde Pública e Administração Hospitalar, o segundo
agraciado da noite exerceu a
função de diretor administrativo do Programa de Saúde
Comunitária, que fazia parte
do Projeto Vitória, da Universi-

dade Federal de Pernambuco.
Luiz Barreto foi, também, diretor do Hospital das Clínicas
entre os anos de 1984 a 1987.
Hoje, o médico é coordenador
do Memorial da Medicina de
Pernambuco e vice-presidente
da Sociedade de Médicos Escritores – Regional Pernambuco (Sobrames).
Na sequência, a gastroenterologista e presidente da UNIMED Recife, Maria de Lourdes
Correa, foi condecorada. Dra.
Lurdinha, como é carinhosamente chamada, destacou a
emoção com a qual recebeu a
outorga da Medalha. “Recebi
ao longo da minha vida diversas homenagens, mas esta que
me é outorgada pelas quatro
entidades de classe, simbolizada pela Medalha de São
Lucas ultrapassa os limites da
gratidão”, afirmou a médica.
Por fim, como última homenagem da noite, o ex-conselheiro
do Cremepe, Assuero Gomes,
que faleceu no dia 25 de dezembro de 2020, recebeu a outorga da honraria em sua memória, representado por sua
esposa, Mircia Solha Gomes.
“A comenda ao Dr. Assuero
Gomes é uma das maiores homenagens que já foi feita com
a oferenda da Medalha de São
Lucas. Ele que nos deixou um
vazio muito grande, mas está,
sem dúvida nenhuma, sempre
presente no coração de todos
nós”, afirmou Maurício Matos.
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Cremepe inaugura nova sede da delegacia
do Conselho em Caruaru
Guacyra Magalhães, os diretores do Sindicato dos Médicos
de Pernambuco (Simepe), Robson Miranda e Ana Carolina
Tabosa. Da secretaria Estadual
de Saúde, Mitchel Vieira, representou o secretário André
Longo. Domany Cavalcanti,
secretária executiva da Saúde
de Caruaru e Pedro Melo, presidente da Unimed Caruaru
também prestigiaram o evento.

“Nós queremos
estar mais
próximos
de Caruaru,
seguindo
todo o
crescimento...”

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
inaugurou a nova sede da delegacia regional de Caruaru no dia
21 de outubro, como parte das
comemorações do Dia do Médico. A delegacia regional passa a
funcionar no Empresarial Difusora, sala 913, no 14º andar, no
bairro Maurício de Nassau, centro de Caruaru.

estar mais próximos de Caruaru,
seguindo todo o crescimento
da região. As demandas que
surgirem a gente faz questão
que cheguem para que possamos contribuir com o trabalho,
apoio, tanto para os médicos
quanto para a população”, disse
o presidente do Cremepe, Maurício Matos, durante a cerimônia
de inauguração.

comprimisso do Conselho Regional para tentar interiorizar, trazer mais conforto para
o médico do interior. Eu fico
muito feliz em ter hoje esse
espaço que é mais aconchegante para receber o médico.
Eram pleitos dos médicos de
Caruaru e região que graças a
Deus a gente conseguiu atingir”, disse Roberta.

A nova sede conta com equipamentos modernos, sala climatizada que garante todo o
conforto e segurança aos médicos da região. “Nós queremos

Para a delegada do Cremepe
em Caruaru, Roberta Trigueiro, a mudança das instalações
do Conselho na cidade é uma
missão cumprida. “Mostra o

Também participaram da solenidade de inauguração a secretária-geral e o 2º vicepresidente
do Cremepe, Zilda Cavalcanti
e Pedro Passos, a conselheira

Atualmente, o Cremepe conta
com as delegacias de Araripina, Petrolina e Serra Talhada,
além de sua sede no Recife, e
pretende abrir outras unidades. “O nosso objetivo é interiorizar e descentralizar cada
vez mais as ações, trazendo assim o Cremepe cada vez mais
para perto do médico do interior de Pernambuco”, explicou
o presidente da autarquia.
A nova delegacia de Caruaru
conta com cerca de 57 m², com
infraestrutura que proporciona conforto e comodidade aos
médicos e à população. Conta
com sala de audiência, dois
postos de atendimento, além
de toda infraestrutura de um
empresarial com auditório e
estacionamento.
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EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA

Cremepe promove palestra sobre Ética e
Responsabilidade Médica em Araripina

FOTO: MAYCON BRENO/VERA CRUZ COMUNICAÇÃO

FOTO: MAYCON BRENO/VERA CRUZ COMUNICAÇÃO

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
promoveu a palestra sobre “Ética e Responsabilidade Médica”
no dia 19 de outubro, no auditório da Faculdade de Medicina de
Araripina - FAP. A aula fez parte
da comemoração do Dia do Médico e foi ministrada pelo conselheiro Francisco Atanásio. O
evento, destinado aos médicos
e estudantes de medicina, teve
o apoio do Instituto Social das
Medianeiras da Paz (ISMEP).
Para o presidente do Cremepe,
Maurício Matos, é responsabilidade do Conselho nortear
toda a atividade do médico
em Pernambuco e incentivar a
promoção de ações de educação continuada para médicos
e estudantes de medicina. Durante a saudação inicial, ele
destacou a necessidade de
descentralizar as atividades
do Cremepe e a importância
da delegacia regional do Conselho em Araripina.

“Como foi prometido em campanha: a interiorização que tem
o objetivo de ouvir os colegas
sobre os dilemas, os problemas
e cobrar também a boa prática
médica, que é a grande função
do nosso Conselho’’, disse o 2º
vice-presidente do CRM, Pedro
Passos.

nós. O Cremepe esteve desde o
início garantindo a proteção do
médico, proteção dos profissionais de saúde para atender à população, mas sobretudo, tentando garantir que as pessoas que
tivessem por acaso contraído a
doença, tivessem a melhor assistência possível”, disse Matos.

Este foi o primeiro evento presencial promovido pelo Cremepe desde que começou a
pandemia. “Quase dois anos
de pandemia, foi um período
de muita provação para todos

Na oportunidade, a presidente do Simepe, Claudia Beatriz, que também prestigiou o
evento, destacou que mesmo
com a necessidade do distanciamento social por conta da

FOTO: MAYCON BRENO/VERA CRUZ COMUNICAÇÃO

pandemia, o Sindicato sempre
esteve próximo dos médicos.
“Queria registrar aqui para
vocês que o Sindicato é a casa
do médico, é onde o médico é
defendido, é onde o médico é
valorizado, é onde todo o nosso olhar, todo o nosso esforço,
todo o nosso trabalho é voltado para o médico”, explicou.
Também estiveram presentes
no evento, o vice-presidente do
Cremepe, Mário Jorge Lôbo, o
prefeito de Araripina, Raimundo
Pimentel, o vereador do Reci-
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fe e médico, Tadeu Calheiros, o
diretor da FAP, João Luís, além
dos representantes regionais
do Conselho Valmir Lacerda,
delegado, Alexandre Lage que
também representava os docentes da faculdade, Divannagoras
Bezerra e Agamenon Braz e diversos médicos e médicas além
dos estudantes de medicina da
faculdade.
REGIONAL – “Uma pequena semente foi plantada pelo Cremepe no Araripe ao inaugurar uma
delegacia na cidade de Araripina. Para provar a sua grande importância para a região, daquela
data até hoje, já foram realizadas quase 400 ações, passamos
a efetuar inscrições primárias,
secundárias, registro de pessoas
jurídicas, registro de qualificação de especialidades, os RQE,
fiscalizações em clínicas, PSF e
hospitais. Não paramos nem na
pandemia”, ressaltou o delegado regional da entidade, Valmir
Lacerda.

durante a pandemia da Covid-19 e elencou a importância
dos médicos no atendimento à
saúde da população do Araripe. “Na nossa região, somos
quase 400 mil habitantes que,
diariamente, necessitam de
atendimento médico. Nós, enquanto Instituto, oferecemos
atendimento para estas pessoas através do Hospital e Maternidade Santa Maria e UPA
24h, em Araripina e do Hospital Regional Fernando Bezerra
e UPAE, em Ouricuri. Mas são
os profissionais médicos que
trabalham
incansavelmente
para dar este acolhimento”,
afirmou.
Após a palestra, a irmã Fátima
Alencar, diretora do ISMEP, em
nome do Instituto, fez a entrega
de uma placa simbólica para todos os médicos e médicas presentes.

FOTO: MAYCON BRENO/VERA CRUZ COMUNICAÇÃO

EDUCAÇÃO – A palestra abordou os princípios éticos que
regem a profissão médica, chamando atenção para o fato de
que a medicina é uma profissão
a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, devendo
ser exercida sem discriminação
de qualquer natureza. “Considerando que os avanços biotecnológicos colocam o médico no
seu cotidiano, diante de novas
fronteiras éticas e legais, é necessária constante atualização,
tanto técnica como em relação
às normas e resoluções que regulamentam o exercício profissional”, explicou o palestrante e
conselheiro Francisco Atanásio.
MENSAGEM – Já a irmã Fátima
Alencar, diretora do ISMEP, em
nome do instituto, destacou o
compromisso dos profissionais

FOTO: MAYCON BRENO/VERA CRUZ COMUNICAÇÃO
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FISCALIZAÇÃO

Cremepe fiscaliza Hospital
Pelópidas Silveira
No dia 6 de outubro, os conselheiros Adriana Reis e Silvio Rodrigues fiscalizaram o Hospital Pelópidas Silveira e identificaram
superlotação de pacientes e déficit de médicos na escala de
plantão. O diretor médico do Hospital, Carlos Japhet, acompanhou a vistoria.

Cremepe fiscaliza unidades de
saúde em Capoeiras
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Hospital Municipal Quitéria Alves Vilela em Capoeiras, 230 km do Recife, foram fiscalizados
pelo Conselho Regional de Medicina de Pernambuco em 6 de outubro.

Cremepe vistoria o Hospital
Geral da Mirueira
No dia 06 de outubro, o Cremepe vistoriou o Hospital Geral da Mirueira, em Paulista. A fiscalização teve como objetivo avaliar a segurança, estrutura física, falta de medicamentos, insumos e de recursos
humanos especializados no atendimento aos pacientes de hanseníase e vítimas de alcoolismo.

Cremepe fiscaliza Hospital
de Venturosa
No dia 7 de outubro de 2021, a fiscalização do Cremepe, representado pela médica fiscal Polyana Neves, esteve no Hospital e Maternidade Justa Bezerra, em Venturosa.

Cremepe fiscaliza Unidade Mista
Professor Jorge de Oliveira Lobo
A equipe de fiscalização do Cremepe vistoriou na manhã do dia
13 de outubro a unidade Mista Professor Jorge de Oliveira Lobo,
em Ibirajuba, Agreste de Pernambuco. A solicitação da vistoria
foi da coordenação de fiscalização com objetivo de mapear as
unidades mistas do Estado.

Jornal do Cremepe

11

FISCALIZAÇÃO

Cremepe vistoria Unidade
Mista de Altinho
A coordenação de fiscalização do Conselho Regional de Medicina de
Pernambuco (Cremepe) solicitou a fiscalização da unidade mista de
Altinho. A vistoria foi realizada em 13 de outubro na unidade que
realiza cerca de 100 atendimentos por dia. O serviço está sendo reformado pela gestão.

Cremepe fiscaliza UPA
Horácio Florêncio, em
Caruaru
Por soliictação do Ministério Público do Trabalho (MPT), o Cremepe
vistoriou, no dia 14 de outubro, a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Horário Florênico, localizada no município de Caruaru. A média
de atendimentos no serviço é de 75 pacientes nas 12h diurnas divididos para três médicos.

Cremepe fiscaliza Hospital
Jaboatão Prazeres
O conselheiro Everton Abreu fiscalizou o Hospital Jaboatão Prazeres, no dia 15 de outubro. Durante a vistoria foram observados
problemas pontuais relacionados à falta de alguns antibióticos;
déficit de recursos humanos e problemas estruturais como infiltrações.

Cremepe fiscaliza UBS Jardim
Piedade I/ Tancredo Neves em
Jaboatão dos Guararapes
Na manhã do dia 27 de outubro fiscais do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) vistoriaram a Unidade Básica de
Saúde (UBS) Jardim Piedade 1/ Tancredo Neves, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.
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ESEM

Escola de Ética promove
“Atualização em Pediatria”
em Garanhuns
Seguindo todos os protocolos
de convivência para o retorno
das
atividades
presenciais
por conta da disseminação da
COVID-19, a Escola Superior
de Ética Médica (ESEM) do
Cremepe promoveu nos dias 22
e 23 de outubro a Atualização
em Pediatria, no auditório do
SESC de Garanhuns.
A atualização foi dividida em
dois momentos, no primeiro
dia, a conselheira e pediatra,
Sandra
Araújo,
ministrou
a palestra sobre “Alerta à

pediatria dos sinais e sintomas
na criança e adolescente que
pode ser Câncer”. Já no dia 23
de outubro, os especialistas
José Henrique Moura e Antônio
Filho realizaram a oficina teórica
e prática sobre Reanimação
Neonatal.
Os diretores do Cremepe
Maurício Matos, presidente,
Zilda Cavalcanti, secretáriageral, e Pedro Passos, 2º vicepresidente, participação da
ação da escola.

HOMENAGEM

Cremepe participa de Solenidade em
homenagem ao Dia do Médico e ao
aniversário de 90 anos do Simepe na Câmara

O 2º Secretário do Conselho
Regional de Medicina de
Pernambuco (Cremepe), Mario
Fernando Lins participou, no
dia 14 de outubro da Reunião
Solene em Homenagem ao
Dia do Médico e aniversário
de 90 anos do Sindicato dos

Médicos
de
Pernambuco
(Simepe), realizada na Câmara
Municipal do Recife, localizada
no bairro da Boa Vista, Centro
da cidade. Fundado em
outubro de 1931, o Sindicato
de Pernambuco é o segundo
sindicato dos médicos mais

antigo do país. A solenidade
foi proposta pelo vereador e
médico Tadeu Calheiros, que
cumprimentou os presentes e
parabenizou os médicos pela
comemoração. Na ocasião,
foram entregues diplomas aos
representantes das entidades

médicas pelo Dia do Médico:
Mario Fernando Lins; Claudia
Beatriz, presidente do Simepe
e Hildo Azevedo, presidente
da Academia Pernambucana
de Medicina.

Jornal do Cremepe
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ON-LINE

Comitê de Bioética promove webinar sobre
Consentimento e Assentimento Informado
na Criança
Foi realizado na noite do dia
21 de outubro o webinar
sobre
Consentimento
e
Assentimento Informado na
Criança. O encontro virtual foi
transmitido através do canal no
YouTube da Associação Médica
de Pernambuco (AMPE) em
celebração o Dia Mundial da
Bioética.
O evento foi uma realização
do Comitê de Bioética do Real
Hospital Português – Unidade
da International Chair in
Bioethics e apoio do Conselho
Regional de Medicina de
Pernambuco
(Cremepe);

AMPE; Associação do Direito
de Família e das Sucessões
(ADFAS); Instituto de Ensino e
Pesquisa Alberto Ferreira da
Costa (IEPAFC) e Universidade
Católica
de
Pernambuco
(UNICAP).
Na ocasião foi apresentado
um vídeo produzido pelo
Cremepe sobre a história da
paciente pediátrica, Lívia Ester,
que norteou a discussão da
noite sobre o Consentimento
e Assentimento Informado na
infância, uma vez que Lívia
expressou seus desejos à equipe
de saúde responsável pelos seus

REUNIÃO

cuidados, que foram respeitados
e seguidos até o momento de
seu falecimento, em julho deste
ano, em decorrência de um
câncer. Também participaram

do webinar a conselheira
federal Helena Carneiro Leão e o
coordenador da Escola de Ética,
Fernano Cabral.

REUNIÃO

Entidades médicas voltam Diretores do Cremepe
a se reunir com Secretário reúnem-se com Secretária
de Saúde de Vicência
Estadual de Saúde

Representantes das entidades
médicas
–
Cremepe
e
Simepe – voltaram a se reunir
com
Secretário
Estadual
de Saúde, André Longo, a
Secretária Executiva, Cristina
Mota, e equipe sobre o

acompanhamento das pautas
relacionadas
às
grandes
emergências do Estado, no
dia 14 de outubro, na sede da
secretaria, no bairro do Bongi.

O presidente do Conselho
Regional de Medicina de
Pernambuco
(Cremepe),
Maurício
Matos,
o
vicepresidente, Mário Jorge Lôbo e
o 1º Secretário, André Dubeux,
reuniram-se, em 1º de outubro,
com a Secretária de Saúde

do município de Vicência,
Valéria Queiroga. O encontro
virtual teve como objetivo
discutir os apontamentos do
relatório de fiscalização da
autarquia e cobrar prazos
para
as
resoluções
das
irregularidades.
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AUDIÊNCIA

Cremepe participa de Audiência Pública
sobre a importância dos Cuidados Paliativos

No dia 06 de outubro, o
presidente e a secretáriageral do Conselho Regional
de Medicina de Pernambuco
(Cremepe), Maurício Matos e
Zilda Cavalcanti, participaram
de audiência pública sobre
a importância dos cuidados
paliativos, promovida pela
Câmara do Recife e comandada
pelo vereador e médico, Tadeu
Calheiros. Também participaram
do
evento
o
Presidente

da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia –
Seccional
de
Pernambuco
(SBGGPE), Sérgio Durão, a
fisioterapeuta e coordenadora
de comunicação da Academia
Nacional de Cuidados Paliativos
(ANCP), Nahami Lucena e,
representando a Secretaria de
Saúde do Recife, Simone Luna,
coordenadora do Serviço de
Atenção Médica. Durante a sua
fala, Zilda Cavalcanti, que atua

na área da medicina paliativa,
declarou seus sentimentos em
relação aos cuidados paliativos.
“É uma paixão e um propósito
de vida. Acho que as pessoas
ainda não entendem bem do
que se trata e podem pensar que
viemos falar de morte. Não, nós
viemos falar de vida”, afirmou a
secretária-geral da autarquia.
“Aquela satisfação de poder
dar o conforto já naquele

momento de desesperança,
tanto para o paciente quanto
para seus familiares, isso
não tem preço”, descreveu
o presidente do Cremepe,
Maurício Matos, quando falou
sobre o trabalho dos médicos
paliativistas,
destacando,
ainda, que esta deveria ser
uma especialidade presente
em todos os hospitais. Em
sua fala o presidente colocou
o Cremepe à disposição
do trabalho constante de
incentivo
e
sensibilização
dos
gestores
municipais
e estaduais na ampliação
aos cuidados paliativos em
Pernambuco.
PIONEIRISMO
–
Destacase ainda que o Cremepe
foi o primeiro Conselho de
Medicina do País a criar uma
câmara temática de cuidados
paliativos, que é integrada
pelos Cuidados Paliativos do
IMIP, Hospital Oswaldo Cruz
(Huoc), Hospital do Câncer
(HCP) entre outros serviços.

