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POSICIONAMENTO

Nota Oficial
trabalho no enfrentamento
da COVID-19 nos últimos
dois anos, os médicos não
deixarão de cumprir seu
compromisso de bem servir
às necessidades da população. Contudo, entende que
este sacrifício não pode ser
feito de forma isolada. Há
necessidade de que mais
medidas sejam tomadas
para reduzir a alta transmissibilidade da variante
Ômicron em nosso Estado,
diminuindo a superlotação
de pacientes existentes nas
emergências, UPAS e policlínicas.
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Diante do aumento exponencial de casos da variante
Ômicron no Estado, que vem
superlotando os serviços de
urgência e emergência e, com
o número crescente de médicos e demais profissionais
de saúde acometidos pela
doença, o CREMEPE defende
que festas, reuniões, cerimônias, formaturas e todo tipo
de aglomeração, sejam proibidas pelo governo do Estado
como forma de demonstrar
coerência neste momento do
enfrentamento da COVID-19.
Ressalta também a necessidade de compreensão da
sociedade como um todo, de
evitar participar de tais eventos, já largamente evidenciados como responsáveis por

um alto risco de se disseminar a doença, mesmo com a
exigência de comprovante de
vacinação e testagem prévia
dos participantes. Os testes
para COVID-19 que estão sendo utilizados para permitir
esses tipos de aglomerações
deveriam ser destinados exclusivamente para o diagnóstico de pacientes com sintomas ou internados e não em
pessoas assintomáticas para
permitir acesso a eventos privados, conforme apontou recentemente a OPAS.
Com relação à permissão
de eventos privados para os
festejos do carnaval, não se
pode neste momento, proibir
apenas as festividades de rua

para o público em geral e permitir que ocorram festas para
aqueles que podem pagar entrada em eventos deste tipo. A
responsabilidade e o sacrifício devem ser de todos e não
apenas para uma parcela da
população. Esperamos que o
governo do Estado mantenha
a coerência que tem sido demonstrada com a população
pernambucana desde o início
da pandemia.
Neste momento em que os
profissionais de saúde são
mais uma vez convocados
para colaborar com sacrifício
para o enfrentamento da pandemia, com mais um encargo
imposto a uma categoria já
tão esgotada em sua carga de

O CREMEPE é uma autarquia pública criada há
mais de seis décadas com
o objetivo de seguir os preceitos legais a ela outorgados, zelando pela boa prática
da medicina, fiscalizando o
exercício ético da profissão
e sempre exigindo melhores
condições de trabalho para
a categoria médica. Ao longo
da sua existência, o CREMEPE
cumpre seu papel institucional em defesa da ética, respeitando os preceitos legais,
no princípio fundamental que
a medicina é uma profissão à
serviço da saúde do ser humano e da coletividade, atuando
sempre no sentido de termos
uma medicina ética e de qualidade.
Recife, 29 de janeiro de 2022
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FISCALIZAÇÃO

Diretores do Cremepe fiscalizam a Policlínica e
Maternidade Prof. Arnaldo Marques em 5 de janeiro
O presidente do Conselho
Regional de Medicina de
Pernambuco
(Cremepe),
Maurício Matos e o 1º
secretário, André Dubeux,
fiscalizaram, no dia 05
de janeiro, a Policlínica
e
Maternidade
Professor
Arnaldo Marques, localizada
no bairro do Ibura.
Em dezembro de 2021,
a unidade foi vistoriada
e
foram
constatadas
condições inadequadas de
funcionamento do centro
cirúrgico devido a uma
reforma na unidade, por isso,
as pacientes com indicação
de cesáreas estavam sendo
transferidas. Em seguida, foi
realizada uma reunião com
a Secretária de Saúde do
Recife, Luciana Albuquerque,
e, conforme deliberado na

ocasião, o Conselho voltou
a vistoriar a Maternidade na
primeira semana de janeiro.
“A previsão é de que a
Arnaldo
Marques
possa
retomar
suas
atividades
abrindo para a entrada de
novos pacientes através da
Central de Regulação de

Leitos, minorando o problema
da superlotação das outras
unidades da Secretaria de
Saúde da cidade do Recife”,
destacou o presidente do
Cremepe.
Na visita foram avaliadas as
condições estruturais das salas
de parto e as obras do bloco

cirúrgico, com previsão de
finalização para o final do mês
de fevereiro. Acompanharam
a vistoria a diretora geral da
Policlínica Erilane Fonseca e
representando a Secretaria
Municipal de Saúde, Érica
Silveira.

NORMATIVA

Nova lei institui a “Semana
Municipal da Conscientização dos
Cuidados Paliativos” no Recife
Neste sábado (08/01) foi
promulgada a Lei Nº 18.892 que
institui no calendário oficial
de eventos no município do
Recife a “Semana Municipal da
Conscientização dos Cuidados
Paliativos”.
A nova Lei estabelece que as
ações em celebração à data
ocorrerão sempre na semana
do segundo sábado do mês
de outubro, com atividades
de conscientização para a
população sobre a importância
dos cuidados paliativos.

De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), os
Cuidados Paliativos consistem
na assistência promovida por
uma equipe multidisciplinar,
que tem como objetivo a
melhoria da qualidade de
vida do paciente e seus
familiares, diante de uma
doença que ameace a vida,
por meio da prevenção e alívio
do sofrimento, identificação
precoce e tratamento de dor e
demais sintomas físicos, sociais,
psicológicos e espirituais.

Após
reunião
com
a
secretária-geral do Cremepe
e coordenadora da câmara
temática
de
Cuidados
Paliativos, Zilda Cavalcanti,
e com a representante da
diretoria da Academia Nacional
de Cuidados Paliativos (ANCP),
Nahami Cruz, em agosto de

2021, o vereador e médico,
Tadeu
Calheiros,
propôs
a lei. Na ocasião foram
discutidas formas como o
legislativo poderia influenciar
positivamente nas políticas
relacionadas aos cuidados
paliativos na cidade do Recife.
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REUNIÃO

Representantes do Cremepe e Simepe reúnem-se
com secretário estadual de Saúde
Nesta quinta-feira (06/01),
na primeira reunião do ano
do Cremepe e Simepe com o
secretário Estadual de Saúde, André Longo, as pautas
estiveram voltas para o aumento exponencial de casos
de influenza no Estado, superlotação das emergências e
números da “epidemia dentro
da pandemia” como definiu
o gestor. O encontro ocorreu
na sede da Secretaria no bairro do Bongi e contou com a
presença do presidente e vice-presidente do Cremepe,.
Maurício Matos e Mário Jorge
Lobo, da presidente do Sindicato dos Médicos, Claudia Beatriz, do diretor do sindicato
Rodrigo Rosas, além da equipe de gestão da secretaria
formada por Cristina Mota,

Ricarda Samara, Fernanda Tavares e Gabriela Linhares.
O secretário iniciou a reunião
explicando o cenário que o
Estado enfrenta. “Pernambuco tem hoje a maior rede dedicada a Síndrome Respiratória Grave (SRAG) do Nordeste.
Agora chegamos a 860 leitos
dedicados a SRAG, só nestes
últimos 15 dias abrimos 379
leitos. Não era esperado esse

quadro de influenza gerando
tanto paciente grave, onde
80% do que está circulando
hoje é influenza”, explicou.
De acordo com ele, a maioria
dos casos positivos para influenza é H3N2 e poucos foram positivos para influenza
B. Já as testagens, o número
de SRAG é 10 vezes mais que
COVID-19, porém a mortalidade do COVID ainda é maior.

Diante desta nova onda de
SRAG, as emergências e hospitais estão ficando superlotados e os profissionais sobrecarregados. Como é o caso
do Hospital da Restauração,
trazido pela diretoria do Simepe. De acordo com o sindicato, o plantão extra deve ser
melhor remunerado para que
os plantões estejam completos, já que há furos por conta
de licença médica e maternidade. O secretário sinalizou
que buscará regularizar a situação. Ao final, as entidades
solicitaram uma nova reunião
com sobre a rede materno infantil, o secretário informou
que será realizada uma reunião juntamente com Ministério Público de Pernambuco.

COMUNICADO

Comprovante de vacinação
é obrigatório para o
ingresso nas dependências
do Cremepe
A partir da sexta-feira (14/01),
de acordo com a Portaria Cremepe N° 17/2022, tornou-se
obrigatória a comprovação de
vacinação contra a COVID-19
para o ingresso nas dependências da sede e das delegacias do Conselho Regional
de Medicina de Pernambuco
(Cremepe). São aceitos como
comprovação o Comprovante
de Vacinação Oficial, expedido pela plataforma do Sistema Único de Saúde – Conecte
SUS, ou por outro meio comprobatório, como caderneta
ou cartão de vacinação, emi-

tido pela Secretaria Estadual
de Saúde, pelas Secretarias
Municipais de Saúde ou por
outro orgão governamental,
nacional ou estrangeiro, com
registro da aplicação das vacinas, conforme calendário
estabelecido pela Secretaria
Estadual da Saúde.
A portaria do Conselho destaca, que a comprovação da
vacinação não exclui a necessidade de observância das
regras de segurança à saúde
e dos protocolos de enfrentamento à COVID-19, esta-

belecidos pelas autoridades
de saúde do Estado e que as
pessoas sintomáticas, mesmo
vacinadas, deverão abster-se

de acessar as dependências
do Cremepe.
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REUNIÃO

Cremepe e SES discutem
o enfrentamento às
doenças respiratórias
na pediatria
O presidente do Conselho
Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), Maurício
Matos, e o 3º vice-presidente,
Silvio Rodrigues, participaram, na manhã desta quinta-feira (13/01), de reunião
sobre o enfrentamento às
doenças respiratórias na pediatria com o Secretário de
Saúde, André Longo, na sede
da pasta, no bairro do Bongi. A
presidente e o vice-presidente
do Sindicato dos Médicos de
Pernambuco (Simepe), Claudia Beatriz e Walber Steffano, também participaram da
discussão. Na oportunidade,
foi discutido o cenário epidemiológico em Pernambuco, a
abertura de leitos de retaguarda e de terapia intensiva e a
vacinação infantil.

O encontro contou ainda com
a presença de representantes do Instituto de Medicina
Integral Professor Fernando
Figueira (IMIP) e do Hospital
Barão de Lucena (HBL). Na
ocasião, Eduardo Jorge da
Fonseca, pediatra e membro
do Departamento Científico
de Imunizações da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP),
integrante dos comitês de
imunizações contra o coronavírus no Recife e em Pernambuco e conselheiro do Cremepe, trouxe uma previsão do
cenário epidemiológico para
as próximas semanas. Segundo o especialista, por não se
encontrarem vacinadas, as
crianças estariam mais suscetíveis à infecção.

LIVE

Cremepe promove
live sobre vacinação
em crianças de 5 a 11
anos
No dia 20 de janeiro, o Conselho Regional de Medicina
do Estado de Pernambuco
(Cremepe) promoveu uma live
para esclarecer dúvidas a respeito da vacinação contra a
Covid-19 em crianças de 5 a
11 anos, que foi transmitida
através das redes sociais da
autarquia. A live contou com
a moderação do representante da Sociedade Brasileira de

Imunizações em Pernambuco
e também conselheiro do Cremepe, Eduardo Jorge e os esclarecimentos do presidente
do departamento de imunizações da Sociedade Brasileira
de Pediatria e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri. A live
está disponível no Youtube do
Cremepe.

A perspectiva é que aja um aumento nos casos das crianças
infectadas pelo novo coronavírus pelas próximas semanas,
em especial com a variante
Ômicron. Segundo o Secretário de Saúde de Pernambuco,
André Longo, o objetivo é:
“Montar uma estratégia que
possa minimizar o impacto
desse aumento nas emergências “. Dentre as medidas elencadas pelo Secretário está a
abertura de mais leitos de terapia intensiva e de retaguarda em unidades específicas

até a primeira semana de fevereiro.
VACINAÇÃO INFANTIL
A primeira remessa de doses
da vacina infantil da Pfizer
contra a Covid-19 chegou ao
Brasil na madrugada desta
quinta-feira (13). No lote estão 1,2 milhão de vacinas que
serão destinadas ao governo
brasileiro para distribuição
aos estados e municípios, seguindo o critério populacional.
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REUNIÃO

Entidades Médicas voltam a se reunir com
Secretário de Saúde de Pernambuco no dia 20 de
janeiro e discutem sobre a variante Ômicron
Na manhã da quinta-feira
(20/01), o presidente do Conselho Regional de Medicina
de Pernambuco (Cremepe),
Maurício Matos, e o vice-presidente, Mário Jorge Lôbo, e a
presidente e vice-presidente
do Simepe, Claudia Beatriz e
Walber Steffano, participaram
de reunião com o Secretário
de Saúde do Estado, André
Longo e com a Secretária executiva, Cristina Mota, na sede
da pasta, localizada no bairro
do Bongi. Na ocasião foi dis-

cutido o cenário epidemiológico em Pernambuco com o
avanço no número de contágios pela variante Ômicron e
seus impactos na assistência à
saúde no estado e a situação
no Hospital da Restauração,
além da abertura de leitos de
enfermaria e de Terapia Intensiva na unidade.

CREFONO 4

NOVOS MÉDICOS

Representantes do Conselho
Regional de Fonoaudiologia
visitam o Cremepe

Presidente do Cremepe
participa da colação de grau
virtual da turma de medicina
da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)
O presidente do Conselho
Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) participou, no dia 20 de janeiro, da
colação de grau da turma de
medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),

O 1º secretário do Cremepe,
André Dubeux, recebeu na
sede do Conselho, localizada
no bairro do Espinheiro, zona
norte do Recife, representantes do Conselho Regional de
Fonoaudiologia da 4ª Região
(CREFONO 4), no dia 20 de
janeiro. Na oportunidade, o
diretor apresentou a platafor-

ma nacional de fiscalização
dos Conselhos de Medicina,
o CR Virtual e o sistema de
Business Intelligence aos visitantes. Estiveram presentes
o presidente do CREFONO 4,
Wagner Teobaldo, a tesoureira Claudia Rejane Lemos e as
fonoaudiólogas fiscais, Rita
Valença e Julyane Coelho.

de forma virtual. Na solenidade, em que formaram-se 51
novos médicos, o presidente
da autarquia entregou o certificado de honra ao mérito à
aluna laureada.
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FISCALIZAÇÃO

Cremepe vistoria Unidade Mista de
Saúde Vereador Silvino Cordeiro, em
Calumbi
Na terça-feira (04/01), a médica fiscal do Cremepe, Pollyana Neves, fiscalizou a Unidade Mista de Saúde Vereador Silvino Cordeiro,
localizada no município de Calumbi, 400 km do Recife, no Sertão
do Pajeú. A unidade atende pacientes de média complexidade e
foi referenciada para atendimento Covid-19 do município.

Cremepe fiscaliza Unidade Mista de
Santa Cruz da Baixa Verde
Já em Santa Cruz da Baixa Verde, a médica fiscal Polyanna Neves
fiscalizou em 5 de janeiro, a Unidade Mista de Saúde São Francisco.
O serviço trata-se de uma unidade de saúde pública municipal com
atendimento ambulatorial e hospitalar. A vistoria foi uma solicitação da coordenação da fiscalização.

Em Triunfo, Cremepe vistoria Unidade
Mista Felino Wanderley
Ainda na quarta-feira (05/01), a médica fiscal do Conselho vistoriou
a Unidade Mista Felinto Wanderley, em Triunfo. A unidade municipal foi inaugurada em julho de 2020 e no momento da vistoria
contabilizava 110 atendimentos nas 24 horas.

REUNIÃO

Secretária de Saúde do Recife se reúne
com representantes do Cremepe,
Simepe, direção do HMR e SES/CRL
para discutir a escala de plantão
médica do Hospital da Mulher do
Recife
Na quarta-feira (26/01), o presidente e vice-presidente do
Cremepe, Maurício Matos e
Mário Jorge Lobo, voltaram a
se reunir com a secretária de

Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, através de reunião
on-line. Desta vez para discutir
a discutir alternativas para a
adequação da escala de plan-

tão médica do Hospital da
Mulher do Recife (HMR). Também participaram da reunião
a presidente do Sindicato dos
Médicos, Cláudia Beatriz e a

diretora, Malu David, a diretora
do Hospital e a representante
da Secretaria Estadual de Saúde, Ricarda Samara.
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