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O Cremepe realizou a interdição

sido notificada, no último dia

ética do Hospital e Maternidade

18/12/2020, com o indicativo de

de Abreu e Lima, em 6 de janeiro

interdição, após a identificação

de 2021. A medida foi deliberada

de grave defasagem nas escalas

em plenária da autarquia no

médicas

dia anterior (05/01/21), e teve

de

validade de 60 dias. O 2º Secretário

pediatria,

e coordenador da Fiscalização

anestesiologia.

Além

do Cremepe, Silvio Rodrigues,

a

foi

formalizou, junto à unidade, o

notificada quanto à ausência de

documento

do

diretoria técnica, fato este que

Hospital, bem como na Secretaria

descumpre a Resolução CFM Nº

de Saúde da Cidade, e enviou,

2147/16 - o que torna inviável o

também,

funcionamento da unidade. Hoje,

de

interdição

cópia

ao

Ministério

Público do Município.

nas

especialidades

neonatologia,
clínica

Secretaria
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Cremepe realiza interdição ética
no Hospital e Maternidade de
JANEIRO
Abreu e Lima

obstetrícia,
médica

e

disso,
também

apenas quatro médicos atendiam
no Hospital, três pediatras e um

A

gestão

que

comandou

a

anestesiologista.

cidade até o ano passado havia

Cremepe notifica Hospital
da Clínicas

te, oito pacientes internados com

Medicina Integral Professor Fer-

disponibilidade de apenas cinco

nando Figueira (IMIP).

O Conselho Regional de Medicina

infringindo a RDC N° 36 de 03 de

nas oito leitos.

de Pernambuco (Cremepe) notifi-

junho de 2008, que dispõe sobre o

cou, com indicativo de interdição

regulamento técnico para funcio-

O déficit de profissionais no HC

úteis, a partir da data do recebi-

ética, no dia 15 de janeiro, o Hos-

namento dos serviços de atenção

ocasiona sobrecarga nas demais

mento da notificação, para apre-

pital das Clínicas da Universida-

obstétrica e neonatal.

unidades obstétricas de alto ris-

sentar plano de correção com-

co do Recife, como o Hospital

provando documentalmente as

leitos e nove pacientes com ape-

de Federal de Pernambuco (HC

Foi formalizado, junto à direção
do Hospital, o prazo de cinco dias

- UFPE). Anteriormente, no último

No dia da notificação, havia ape-

Agamenon

Magalhães

medidas adotadas para corrigir os

dia 17 de dezembro de 2020, foi

nas dois plantonistas, um deles

(HAM),

Integrado

problemas apontados, sob pena

realizada a fiscalização na uni-

trabalhando com dobra de plan-

de Saúde Amaury de

dade, na ocasião foi constatado

tão. Foi observado, também, que

deiros

grave desfalque na escala médica da neonatologia da unidade,

Centro

Me-

de interdição ética. As cópias da

(Cisam), Hospital d a

notificação e do relatório de fis-

as UCI e UTI neonatal estavam

Mulher do Recife, Hospital Barão

calização serão enviadas para o

superlotadas com, respectivamen-

de Lucena (HBL) e o Instituto de

Ministério Público Federal.

Cremepe vistoria Hospital
e Maternidade Petronila
Campos
ano passado, funcionava como

“A

Serviço de Pronto Atendimento

ética da unidade será levada à

(SPA) com vários plantões restritos

plenária do Conselho”, pontuou

por defasagem na equipe médica

o 2º Secretário e coordenador

e no quadro clínico, e realizava,

da

também,

Silvio

algumas

cirurgias

solicitação

Fiscalização
Rodrigues.

de

interdição

do

Cremepe,

O

Conselho

eletivas. A equipe de fiscalização

enviará à Direção Técnica da

do Conselho utilizou o CR Virtual,

Unidade e à Secretaria de Saúde

No dia 19 de janeiro, o Conselho

município de São Lourenço da

plataforma

CFM,

de São Lourenço o relatório de

Regional

Mata.

para a realização da vistoria -

fiscalização e notificação para a

que se baseia na Resolução CFM

regularização das inadequações

2.056/2013, e registrou a situação

observadas.

de

Medicina

de

Pernambuco (Cremepe) fiscalizou
o

Hospital

e

Maternidade

Petronila Campos, localizado no

A

unidade,

fechada

desde

o

último dia 28 de dezembro do

nacional

estrutural da Unidade.

do
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Cremepe vistoria Hospital
e Maternidade Petronila
Campos
No dia 20 de janeiro, o Cremepe

médica da unidade, regularidade

realizou fiscalização no Hospital

dos insumos, EPI’s entre outras

Universitário do Vale do São

demandas. Participam da vistoria

Francisco (Univasf), em Petrolina.

o

A vistoria teve o objetivo de

Silvio Rodrigues, a médica fiscal

avaliar o dimensionamento das

Polyanna Neves e o delegado

especialidades

e

supervisão

do Conselho de Petrolina, Paulo

dos

de

residência

Lavigne.

programas

2

secretário

do

Cremepe,

Cremepe fiscaliza
Unidades de saúde de
custódia
Básicas

Cremepe vistoria unidades
básicas de saúde de
FEVEREIRO
Caruaru

O Centro de Apoio Operacional às

Unidades

do

imunizantes foram devolvidos à

Promotorias de Justiça em Defesa

da Família Redenção I e II, no

de

Saúde

Conselho Regional de Medicina de

Secretaria Municipal de Saúde e

da Saúde do Ministério Público

município de Custódia, 335 km do

Pernambuco (Cremepe) vistoriou,

a população precisa se deslocar

de Pernambuco (MPPE) solicitou

Recife.

no dia 2 de fevereiro, duas

para outra unidade para, assim,

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

poder se vacinar.

a fiscalização do Cremepe nas

A

equipe

de

fiscalização

no município de Caruaru, agreste
do estado. As fiscalizações na UBS

Na UBS José Liberato II foram

Caiucá II e na UBS José Liberato II

identificados

problemas

de

foram solicitações da Delegacia

sinalização,

estruturais,

de

Regional do Cremepe em Caruaru.

acessibilidade

e

sanitários.

A

delegacia regional do Cremepe
Na vistoria realizada na UBS

notificará

e

encaminhará

o

Caiucá

relatório

de

fiscalização

da

II

algumas

foram

irregularidades.

A

autarquia à Secretaria Municipal

sem

de Saúde de Caruaru e cobrará

há

um cronograma com prazos para

mais de um ano, uma vez que a rede

adequações das irregularidades

elétrica da unidade não suporta

apontadas. A delegacia regional

os equipamentos utilizados. No

do Cremepe de Caruaru tem como

último mês de dezembro de 2020,

estratégia fiscalizar a rede básica

a sala de vacinação foi interditada

de saúde do município até o fim

devido a um problema no ar-

de 2021.

população
atendimento

Cremepe fiscaliza
Hospital Municipal Dr.
José Miranda Filho em
Moreilândia
A

equipe

de

fiscalização

do

Cremepe realiza vistoria nesta

irregularidades

quarta-feira (27/01) no Hospital

desde a última fiscalização deste

Municipal Dr. José Miranda Filho,

Conselho e se a escala de médicos

antiga Unidade Mista Municipal de

de plantão está completa.

Saúde Santa Terezinha, localizado
na cidade de Moreilândia – 587 km
do Recife. A vistoria foi motivada
pela promotoria de justiça do

encontra-se
odontológico

condicionado do ambiente, os

município para verificar se as
foram

pontuadas

sanadas
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Cremepe fiscaliza o
Hospital Dr. Lídio
Paraíba, em Pesqueira
O Cremepe fiscalizou no dia 17

quanto ao fluxo de atendimento

de fevereiro o Hospital Dr. Lídio

implantado

Paraíba, a Unidade de Pronto

unidades. Na oportunidade, os

Atendimento (UPA) 24 horas e a

fiscais do Cremepe utilizaram o

unidade de atendimento COVID-19,

CR-VIRTUAL com o novo roteiro

em Pesqueira. A inspeção foi

do CFM específico para Unidade

do funcionamento das Unidades

médica e do sistema de trabalho

solicitada pelo Ministério Público

de Pronto Atendimento baseado

de Pronto Atendimento (UPAs)

nessas unidades”. O relatório de

de

para

na Resolução CFM Nº 2.079/2011

24h e congêneres, bem como

fiscalização será encaminhado ao

regularidade

que “Dispõe sobre a normatização

do dimensionamento da equipe

Ministério Público de Pernambuco.

Pernambuco

verificação

da

(MPPE)

pela

de

gestão

das

segurança,

fiscais

do

os

Cremepe

vistoriaram

no dia 26

de março a Unidade
de Saúde da Família

assistente de saúde bucal, três

(USF) de Jardim Paulista

pessoas

Alto, no município de

sete Agentes Comunitários de

Por conta das restrições do Estado,

Paulista. O foco da

Saúde para atender nove micro

a unidade está funcionando das

áreas, sendo duas descobertas.

8h às 13h. Diante da vistoria,

A

o

fiscalização

foi

a

disponibilidade de
Equipamentos

de

Proteção

Seguindo todos os protocolos

Cremepe fiscaliza USF de
MARÇO
Jardim Paulista
de

equipe

administrativo

realiza

Cremepe

encaminhará

o

puericultura, hiperdia, citologia,

relatório da fiscalização para a

atendimento

e

secretaria de saúde do município

visitas domiciliares. As vacinas

regularizar os EPIs, medicações

que atende cerca de

não estão sendo aplicadas desde

e quadro de pessoal, bem como

5.500 usuários.

novembro porque a unidade está

para o Ministério Público do

odontológicos

sem profissional de enfermagem.

município e Conselho Regional

A unidade conta com

Outro ponto que vale destacar é

de Enfermagem de Pernambuco

uma

equipe

que a unidade não conta com uma

(Coren-PE).

formada por médico, dentista,

farmácia para a dispensação de

única

O 1º secretário do Cremepe, André

Foram

Dubeux, fiscalizou no dia 22 de

irregularidades

abril a Upinha Emocy Krause,

que

localizada na Torre, Zona Norte

diretoria do Cremepe.

encontradas
serão

administrativas
encaminhadas

à

“Nós

encontramos

algumas
irregularidades,
elas,

a

entre

principal

que não tem diretor
clínico
isso

responsável,
contraria

norma

do Recife. A Unidade conta com

uma

legal

Conselho

do
Federal

três equipes de saúde da Família,

A diretoria do Conselho, que

de Medicina, não foi

não faz atendimento de pacientes

assumiu a gestão em 1º de

apresentado o alvará

com suspeita do novo coronavírus

abril,

de

e nem recebeu a vacina de

vistoriadas

influenza. A unidade conta com

do Recife. Já foram realizadas

irregularidades

seis

não

pré-natal,

Individual(EPI)paraaequipe

Cremepe fiscaliza UPINHA
ABRIL
Emocy Krause

consultórios,

medicamentos.

e

determinou
todas

que

fossem

as

Upinhas

funcionamento

e algumas
o

1º

administrativas”,

realiza

vistorias na Upinha Dr. Moacyr

explicou

exames de imagem e tem uma

André Gomes (Casa Amarela) e

Cremepe. Essas irregularidades

única sala para procedimentos.

Upinha 24h Vila Arraes (Várzea).

constarão

no

Secretário
relatório

do
de

fiscalização que será entregue ao
presidente do Conselho para que
tome as medidas necessárias.
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Cremepe fiscaliza
hospital municipal de
Araçoiaba

JUNHO

Após denúncia, o 1º Secretário do

“É uma unidade mista com vários

Cremepe, André Dubeux, fiscalizou

problemas prediais e infiltrações. A

no dia 6 de junho, a Unidade

rede elétrica é deficiente, inclusive

Hospitalar de Araçoiaba, 57 km do

com

Recife, na Região Metropolitana. O

mas a corrente elétrica não é

Setores com infiltração e mofo,

exclusivo de COVID19, porém a

objetivo da visita foi identificar se

compatível com os aparelhos”,

além de um refeitório totalmente

obra foi paralisada por questões

o médico tem as plenas condições

explicou

inadequado.

jurídicas. “Esperamos que a nossa

de

exercer

a

medicina

equipamentos

o

1º

adquiridos,

Secretário

se

no

referindo a um gerador, secadora

serviço. Na oportunidade, o fiscal

e até um um autoclave que ainda

REFORMA – O representante da

gestão e agilize essa conclusão

analisou a estrutura da unidade,

estão

fiscalização

(da obra) que sem dúvida vai

disponibilidade de equipamentos

de instalação. A unidade ainda

pelo

de

trazer grandes benefícios para

e insumos, quadro de médicos

conta com uma sala vermelha,

Saúde, Manoel Aldo da Silva,

o povo de Araçoiaba”, sinalizou

e assistência ao paciente com

raio-X, sala de vacina, consultório

que falou sobre o prédio ao lado

Dubeux.

COVID-19.

médicos

da unidade que estava sendo

encaixotados

e

três

por

falta

enfermarias:

feminina, masculina e pediátrica.

fiscalização possa favorecer a
foi

Secretário

reformado

para

recepcionado
Municipal

atendimento

Cremepe fiscaliza
Upinha Dra. Fernanda
Wanderley
JULHO

Cremepe vistoria SPA
de Olinda

O 2º secretário do Cremepe,

médicos do serviço.

André Dubeux, fiscalizou em 8 de

Os

unidade

conse-

c o n t ra v a - s e

en-

lheiros

lotada e sem

do Cre-

o devido dis-

julho a Upinha 24h Dra. Fernanda

Na avaliação do fiscal, a estrutura

mepe,

tanciamen-

Wanderley,

da unidade é boa, não faltam

Ever-

to

zona norte do Recife. O perfil da

medicações

ton

pacientes

unidade é de Atenção Básica à

unidade

Abreu

espera

Saúde com três equipes de saúde

acolhimento, sala de vacina, sala

e Maria do Carmo Godoy, vistoria-

atendimento, em desrespeito às

da família e com atendimento

para curativos, de nebulização,

ram, no dia 8 de julho, o Serviço

normas sanitárias preconizadas

de emergência 24h. O problema

consultórios, farmácia, sala de

de Pronto Atendimento (SPA) de

pelas autoridades em prevenção

identificado na vistoria é o desvio

esterilização e coleta de exames,

Olinda, localizado no bairro de

à COVID-19.

de função dos médicos da atenção

além de uma sala de observação

Peixinhos. “Foram identificados

básica para o atendimento das

com seis leitos equipados com

desfalques pontuais na clínica

Foi observado, ainda, que não

emergências no período diurno.

material de reanimação para as

médica. A unidade não possui la-

existe desabastecimento de Equi-

“As demandas de urgência e

emergências. O transporte de

boratório 24h nem raios-X, além

pamentos de Proteção Individual

emergência estão superando as

pacientes é terceirizado.

de não contar com um fluxo de

(EPI) ou de medicamentos e in-

entrada ou de atendimento para

sumos. O Serviço realiza triagem,

pacientes com suspeita de infec-

porém, sem classificação de risco

ção pela COVID-19”, destacou Ma-

e conta com leitos de isolamento

ria do Carmo.

adulto e infantil para pacientes

na

linha

do

tiro,

demandas marcadas”, explicam os

nem

conta

insumos.

com

sala

A
de

entre

os
à
de

com COVID-19. Os pacientes, inDe acordo com a direção médica

dependente da presença de sinto-

do serviço, os profissionais rea-

mas respiratórios, passam por um

lizam uma média de 180 atendi-

fluxo único, desde a entrada da

mentos em 24h, incluindo tanto

unidade até a consulta. O relató-

pacientes

rio da vistoria foi encaminhado à

pediátricos

quanto

adultos. No momento da vistoria,
foi observado que a recepção da

diretoria do Conselho.
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Cremepe vistoria UPA Nova Descoberta e Hospital e
AGOSTO
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 		
Tr i n d a d e ,
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

Cremepe fiscaliza
Clínica Novo Nascer em
Camaragibe
O 1º secretário do Cremepe, André Dubeux, vistoriou
no dia 18 de agosto a Clínica
Hospitalar Novo Nascer, em
Camaragibe. A fiscalização foi
motivada por uma denúncia
da Defensoria Público do Esta-

do por meio do núcleo de defesa e promoção dos direitos
humanos (NUDPDH) sobre o
caso de um paciente internado de maneira involuntária. A
vistoria não identificou sinais
que pudessem haver maus tra-

foram motivadas pela corregedoria do Cremepe, após denúncia do Sindicato dos Médicos de Pernambuco (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

tos ou cárcere privado.
Para o diretor do secretário,
a unidade tem uma estrutura
boa, tem médico todos os dias,
24 horas. A clínica é registrada
no Cremepe e tem alvará dos
bombeiros. Atende homens e
mulheres dependentes químicos e com transtorno mental. No momento da vistoria
haviam 21 mulheres e 38 homens internados. O represen-

o 1º secretário. Com a vistoria
concluída, o relatório será encaminhado à Corregedoria e à
presidência da autarquia, para
possíveis providências.
Já o Hospital e Maternidade
Nossa Senhora do Ó, encontrava-se fechado. De março
até julho deste ano, a unidade
funcionou como Hospital de
Campanha no enfrentamento
à Covid-19. Contudo, diante da
diminuição dos casos de infecção pelo novo coronavírus no
estado, o prédio foi entregue
para reforma.

tante do Cremepe sinalizou
algumas irregularidades que
estarão no relatório de fiscalização que será encaminhado
à direção técnica para devidos
ajustes. “Encontramos uma
unidade que presta uma assistência adequada do ponto
de vista de recuperação dos
pacientes usuários de drogas”,
concluiu Dubeux.

Cremepe fiscaliza
Unidade Mista de
Carpina
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.

8

Jornal do Cremepe

FISCALIZAÇÃO

Cremepe fiscaliza Hospital Edison Álvares de
Machados

SETEMBRO

O 1º Secretário do Cremepe,
André Dubeux, responsável
pela fiscalização do Cremepe,
vistoriou no dia 10 de setembro
o Hospital Edison Álvares, no
município de Machados, 106
km do Recife, localizado na
Zona da Mata Norte do Estado. A unidade mista não conta
com laboratório 24h, tem sete
médicos na escala e a estrutura
física não cumpre as determinações da Vigilância Sanitária.
O 1º Secretário do Cremepe
informou que o relatório da
vistoria será encaminhado ao
Ministério Público e Secretaria
de Saúde para que as inconformidades sejam sanadas.
Durante a manhã o secretário
percorreu os setores da unida-

mento ao paciente, o laboratório não funciona 24 horas
limitando
demasiadamente
o atendimento à população.
Questões de infiltrações são
evidentes, o CME precisa de
medidas urgentes”, sinalizou
Dubeux.

de que tem uma média de 60
atendimentos de clínica médica e só realiza parto em período expulsivo. O hospital é uma
unidade mista com sala vermelha, um consultório médico,
sala de parto, sala de sutura,
Raio-x e leitos de enfermaria.
Não realiza cirurgias e os casos
graves são encaminhados para
Limoeiro e Nazaré da Mata em
uma das quatro ambulâncias

Cremepe vistoria a Unidade
Mista Simeão Ribeiro de
Lemos
O 1º secretário do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), André Dubeux,
vistoriou no dia 14 de setembro, a Unidade Mista Simeão
Ribeiro de Lemos, no município
de Lagoa do Carro. A demanda
partiu de uma solicitação da
presidência da autarquia que

tem como objetivo mapear as
condições da assistência à saúde nas cidades da Mata Norte
pernambucana.
Na vistoria, foram constatadas
irregularidades que vão de encontro às normativas preconizadas pelo Conselho, como: a

do serviço. Ainda sobre a estrutura, o conselheiro destacou
que o fluxo Centro de Material
e Esterilização (CME) está totalmente inadequado.
Para o responsável pela fiscalização as deficiências são gritantes. “A sala vermelha não
atende os requisitos mínimos
de segurança para o atendi-

De acordo com a enfermeira
responsável pela unidade, a escala médica está completa com
sete médicos, sete enfermeiros
e quatro técnicos por plantão.
O relatório da fiscalização será
encaminhado ao Ministério Público do Estado de Pernambuco
(MPPE) e Secretaria de Saúde
“para serem tomadas as devidas providências”, completou
Dubeux.

ausência de classificação de
risco; ausência de equipe específica de assistência ao parto (obstetra, anestesiologista,
neonatologista e pediatra), o
que infringe a Resolução CFM
nº 2056/2013, que torna obrigatória a presença destes especialistas nas unidades onde
se façam partos normais de
risco ou cirúrgicos e à Resolução Cremepe nº 03/2015, que
determina a obrigatoriedade
da presença do pediatra ou ne-

onatologista em todas as unidades de saúde credenciadas
para assistência ao parto.

“É uma unidade extremamente
precária que contribui muito
pouco para garantir a assistência da população de Ferreiros.
Há problemas graves de estru-

tura que estarão no relatório
que vamos encaminhar às autoridades competentes, principalmente a Apevisa”, sinalizou
Dubeux.

O relatório de fiscalização foi
encaminhado para apreciação da diretoria bem como
para o Conselho Regional de
Enfermagem de Pernambuco
(Coren-PE) e para o Ministério
Público do Estado de Pernambuco (MPPE) para as devidas
providências.

Cremepe vistoria Unidade
Mista de Ferreiros
Em continuidade ao mapeamento da situação das unidades de saúde da Zona da Mata
Norte de Pernambuco, o 1º
secretário do Cremepe, André
Dubeux, fiscalizou a Unidade
Mista Berenice Gomes Correia,

localizada no município de Ferreiros, 111 km do Recife, no dia
16 de setembro. O objetivo da
autarquia é fazer uma radiografia da assistência à saúde
em todos os municípios de Pernambuco.
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Cremepe vistoria o
Hospital e Maternidade
Virgínia Colaço Dias

A conselheira do Cremepe, Maria do Carmo Godoy, fiscalizou,
no dia 17 de setembro, o Hospital e Maternidade Virgínia
Colaço Dias, no município de
Pombos, agreste pernambucano. A vistoria dá continuidade

às ações de análise da rede materno-infantil do estado. Além
da gestão da unidade, esteve
presente, ainda, a secretária de
saúde da cidade, Sandra Simone da Silva Magalhães.

Cremepe fiscaliza UBS
Jardim Piedade 1/ Tancredo
Neves em Jaboatão dos
OUTUBRO
Guararapes
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A unidade atende uma média
de 200 pacientes diariamente
com dois médicos plantonistas
no período diurno e um à noite.
A escala médica encontra-se
completa, com ala específica
para isolamento de pacientes
com suspeita de COVID-19 e
não tem desabastecimento de
insumos e Equipamentos de
Proteção Individual (EPI). “A
unidade tem um laboratório
que funciona durante o dia e
um aparelho de raio-x novo. O
que, infelizmente, merece ser
salientado negativamente é
que a unidade ainda não voltou
a fazer internamentos, o que
ajudaria bastante a rede de
saúde da região como um todo,
uma vez que os internamentos
de baixa complexidade não

precisariam ser transferidos e,
portanto, não sobrecarregariam outros hospitais”, pontuou
a conselheira.

No dia 27 de outubro, os 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. Além
da estrutura física do serviço, a
fiscalização também averiguou
a escala de recursos humanos,
disponibilidade de insumos e
de medicações. Todas as informações serão discutidas com a
gestão municipal.

A equipe também era composta por enfermeiro, técnico e 7
agentes de saúde.

As vistorias têm o objetivo de
traçar o cenário da assistência da Estratégia de Saúde da
Família do município que, de
acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), tem 124 unidades com este perfil. Na vistoria
realizada, foi constatado que
a unidade contava com duas
equipes de ESF (Jardim Piedade I e Tancredo Neves), porém
só um tinha médico na escala.
O profissional realizava de 15
a 20 usuários por dia, sendo
15 por agendamento e 5 através de demanda espontânea.

Na vistoria foi constatada, ainda, a ausência de equipe específica de assistência ao parto
(obstetra,
anestesiologista,
neonatologista e pediatra), o
que infringe a Resolução CFM
nº 2056/2013, que torna obrigatória a presença destes especialistas nas unidades onde
se façam partos normais de
risco ou cirúrgicos e à Resolução Cremepe nº 03/2015, que
determina a obrigatoriedade
da presença do pediatra ou neonatologista em todas as unidades de saúde credenciadas
para assistência ao parto.

A conselheira Verônica Cisneiros e o médico fiscal Otávio
Valença que realizaram a fiscalização, identificaram que a
estrutura física da unidade é
improvisada em uma casa residencial, onde a sala da vacina
foi adaptada e havia um ralo
no meio do local, além das baterias serem armazenadas na
copa/cozinha da unidade. O
serviço conta ainda com dois
consultórios médicos e dois
consultórios de enfermagem,
além de uma sala de curativo
sem qualquer ventilação e uma
pia sem água. Há uma sala para
coleta de exames, sala de reunião sem estrutura e o dentista não atende há mais de três
anos por conta de problemas
estruturais.
Todas as informações da vistoria serão compiladas em um
relatório que será enviado à
presidência do Cremepe para
encaminhamentos.
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Cremepe identifica
exercício ilegal da
medicina em Lagoa de
Itaenga
O Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco
(Cremepe)
realizou
um
flagrante do exercício ilegal
da medicina na unidade mista
Josefa Cavalcante Petribú, na
cidade de Lagoa de Itaenga,
na Zona da Mata Norte de
Pernambuco, no dia 28 de
outubro.
O homem formado em
medicina na Bolívia assumia
eventuais
plantões
da
unidade
utilizando
nome
e CRM de um médico para
realizar os atendimentos. A
denúncia chegou ao Cremepe
que identificou o dia que o
homem estaria de plantão e
juntamente com a polícia civil
deu o flagrante.

Cremepe fiscaliza unidade
mista Joaquim Francisco
de Melo Cavalcanti, em
NOVEMBRO
Macaparana

O Cremepe descobriu que o
falsário se apropriou não só do
nome de um médico real, mas
usava seu registro profissional
para atuar na unidade,
inclusive com um carimbo
falso. O suspeito atuava na
unidade desde fevereiro deste
ano.
O Cremepe acompanhou o
falsário até a delegacia de
Tracunhaém para lavrar o
auto de prisão em flagrante.
O acusado deve responder a
inquérito por exercício ilegal
da medicina e falsidade
ideológica, por uso do número
do CRM de outra pessoa.

No dia 3 de novembro, a equipe
de
fiscalização
vistoriou
a unidade mista Joaquim
Francisco de Melo Cavalcanti,
em Macaparana, Zona da
Mata Norte de Pernambuco.

Na unidade são atendidos
cerca de 150 pacientes nas 24
horas, sendo 90 atendimentos
nas 12 horas diurnas e 60 nas
12 noturnas.

Cremepe vistoria Postos de
Saúde de Amaraji, Zona da
Mata Sul do Estado.
O médico fiscal do Cremepe,
Sylvio Vasconcellos, vistoriou
na manhã desta segunda-feira
(08/11) os Postos de Saúde

João Paulo II e a Unidade
Básica de Saúde Recanto dos
Pássaros, em Amaraji, Zona da
Mata Sul do Estado.

média
complexidade
é
referência em atendimento
de Urgência e Emergência

para os 11 municípios da IX
Gerência Regional de Saúde.

Cremepe vistoria o
Hospital Regional
Fernando Bezerra, em
Ouricuri
A médica fiscal do Cremepe,
Pollyana Neves, vistoria o
Hospital Regional Fernando

Bezerra,
localizado
em
Ouricuri, no dia 10 de
novembro. O hospital de
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Cremepe fiscaliza Hospital
de Trindade
Por solicitação da coordenação
da fiscalização, foi realizada
vistoria no Hospital Municipal
Maria Veneri Leite, localizado
no município de Trindade a

600 km do Recife, no Sertão
do Araripe. A unidade foi
reformada em 2019 e atende
uma média de 35 pacientes
nas 24 horas.

Cremepe fiscaliza
unidades de saúde em
Catende
Ainda no dia 16 de novembro,
a equipe de fiscalização
do
Cremepe
esteve
no
município de Catende, 140
km do Recife, realizando
vistorias nas unidades de
saúde. Na parte da manhã, a
equipe vistoriou o Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS)

Dr. Francisco Jairo Gomes de
Sá, e a tarde, a Unidade Mista
Dr. João Mayrink que está
funcionando na Policlínica
Gouveia
de
Barros.
Os
relatórios das vistorias serão
encaminhados à diretoria
para encaminhamentos.

Cremepe fiscaliza Casa
de Saúde e Maternidade
Elza Mª da Silveira Barros
Diniz, em Maraial

O Cremepe vistoriou no dia
17 de novembro a Casa de
Saúde e Maternidade Elza Mª
da Silveira Barros Diniz, no
município de Maraial, na Mata

Sul do estado. Na unidade,
são realizados de 35 a 40
atendimentos nas 12horas/dia
e 20 atendimentos no período
da noite.

Cremepe fiscaliza a
Unidade Mista Santa Rita
A outra unidade fiscalizada
no dia 17 de novembro foi
a Unidade Mista Santa Rita,
localizada no município de

São Benedito do Sul, 175 km
do Recife, Zona da Mata de
Pernambuco.
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Cremepe fiscaliza Hospital
Municipal de Jaqueira
Já no dia 18 de novembro,
a equipe de fiscalização do
Cremepe vistoriou o Hospital
Municipal
de
Jaqueira,

município localizado 148 km
do Recife. A equipe de plantão
realiza 45 atendimentos mas
24 horas de plantão.

Cremepe fiscaliza o Posto
de Saúde da Família (PSF)
Demarcação, em Amaraj
No dia 22 de novembro,
o
médico
fiscal
Sylvio
Vasconcellos
fiscalizou
o
Posto de Saúde da Família
(PSF) Demarcação, localizado
na área rural de Amaraji, Zona

da Mata Sul de Pernambuco.
A equipe da unidade assiste
1500 pessoas. A unidade não
tem direção técnica e tem
problemas de infraestrutura.

Cremepe fiscaliza Unidade
Hospitalar Senador Antônio
Farias, no município de
DEZEMBRO
Cortês

O médico fiscal do Conselho
Regional de Medicina de
Pernambuco
(Cremepe),
Sylvio Vasconcellos, vistoriou
o Hospital Senador Antônio

Cremepe fiscaliza a
UBS Álvaro Moreira
Rocha, em Petrolina
Na terça-feira (14/12), o 2•
vice-presidente do Cremepe,
Pedro
Passos,
realiza
fiscalizações nas Unidades

Básicas de Saúde de Petrolina.
A primeira unidade vistoriada
foi a UBS Álvaro Moreira
Rocha, em Jardim São Paulo.

Farias, em Cortês, na manhã
desta segunda-feira (13/12). A
unidade fica situada a 108km
de Recife, na zona da mata Sul
do estado.
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Cremepe vistoria
a UBS Lia Bezerra,
em Petrolina
Ainda
nesta
terça-feira
(14/12),
o
diretor
de
interiorização do Conselho,
Pedro Passos, vistoriou a UBS
Lia Bezerra, em Petrolina. O
fiscal identificou que a escala
de médicos está completa,
porém não há atendimento

especializado para crianças,
faltam algumas medicações e
os atendimentos de pacientes
suspeitos de COVID-19 é
realizado através de um fluxo
diferente dos pacientes não
COVID-19.

Cremepe Fiscaliza
UPA Nova Descoberta
O 3º vice-presidente do
Conselho
Regional
de
Medicina de Pernambuco
(Cremepe), Silvio Rodrigues
e a conselheira Adriana
Reis, vistoriaram, na tarde
desta quarta-feira (15/12),
a UPA Nova Descoberta. A
fiscalização foi motivada por
uma denúncia do Sindicato
dos Médicos de Pernambuco
(Simepe)
a
respeito
da

sobrecarga no número de
atendimentos. Segundo a
direção da Unidade, no último
mês de novembro, foram
realizados 6.325 atendimentos
na Clínica Médica. A escala
de plantão conta com três
clínicos
plantonistas
no
período diurno e três no
turno da noite. Do mês de
maio deste ano até outubro,
a escala diurna contava com

Cremepe vistoria
Unidade Mista Nossa
Senhora de Lourdes, no
município de Calçado
Na quarta-feira (15/12) a
conselheira e médica de
Família e Comunidade do
Cremepe, Verônica Cisneiros,
fiscalizou a Unidade Mista
Nossa Senhora de Lourdes,

localizada no município de
Calçado, 203 km do Recife.
O objetivo da vistoria foi
identificar
as
condições
do
trabalho
médico,
estrutura física do serviço,
disponibilidade de insumos e
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Nota pública
O Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco,
no uso de suas atribuições
institucionais,
preocupado
com o momento atual da
pandemia, vem a público,
externar
sua
posição
sobre a vacinação contra a
COVID-19. Reiteramos nossa
preocupação com as medidas
adotadas até agora, pelo
governo do Estado, que vêm
se comprovando ineficazes
para diminuição da taxa de
infecção e mortalidade da
COVID-19.
A
vacinação
deve
ser
fortemente estimulada no
País, sendo um ato de proteção
individual, mas, sobretudo,
um ato cívico que beneficiará
toda a população, devendo
ser realizada pelo Estado de
forma compulsória, alinhado
ao entendimento do Supremo
Tribunal Federal (Recurso
1267879).
O CREMEPE defende os
princípios
que
norteiam
o tratamento do paciente
portador
da
COVID-19,
quais sejam: valorização da
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o aumento esperado
pacientes graves para
próximos meses.

de
os

JANEIRO

relação
médico-paciente,
apoio irrestrito às condutas
propostas pelas sociedades
nacionais de especialidades
médicas
e
comunidade
científica internacional, apoio
incondicional
à
conduta
dos nossos médicos pela
postura e autonomia ética
demonstradas em defesa dos
seus pacientes, tendo por
foco uma medicina baseada
em
critérios
puramente
técnico-científicos. A todos os
trabalhadores da saúde que
atuam nas emergências, UTI e
enfermarias, no confronto da
COVID-19, o nosso profundo
reconhecimento e respeito.
O CREMEPE comunica à
população e comunidade
médica que, tomando por base
o que está ocorrendo no estado
do Amazonas, este Conselho já
notificou os diretores técnicos
e diretores clínicos dos
estabelecimentos públicos e
privados de saúde, para que
informem diariamente sua
disponibilidade de oxigênio
medicinal, equipamentos de
proteção individual e insumos;
ressaltando a importância do

cumprimento à Resolução
CREMEPE Nº 03/2020, no
que tange à necessidade
da atualização do Sistema
de Notificações / CREMEPE
COVID-19, haja vista ser
urgente a manutenção de
estoques condizentes com

Recife, 16 de janeiro de 2021.
A Diretoria

FOTO: FREEPIK
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Posicionamento
As entidades médicas de
Pernambuco: Sindicato dos
Médicos
de
Pernambuco
(Simepe), Conselho Regional
de Medicina de Pernambuco
(Cremepe), Associação Médica
de Pernambuco (AMPE) e
Academia Pernambucana de
Medicina (APM), diante de uma
crise nunca vista na história
recente da humanidade, com
quase 300 mil óbitos no Brasil,
com uma média diária já
acima de 2 mil casos letais e
um profundo enfraquecimento
da economia, veem à público
reforçar a necessidade de
medidas efetivas para o
enfrentamento da Covid-19.
Neste
penoso
momento,
repudiamos qualquer forma
de
“negacionismo”,
bem
como lamentamos a falta de
uma coordenação nacional
responsável;
também
não podemos admitir a
falta de leitos, insumos e
equipamentos. É hora de um
esforço conjunto de todos,
indistintamente.
Em
nossa
realidade,
encontramos
unidades
municipais
e
estaduais
em situações caóticas; o
sentimento dos profissionais
de saúde é de desalento
e a sensação física, é a de
exaustão. Os médicos se
sentem impotentes em não
conseguir socorrer, de forma
adequada,
os
pacientes,
vítimas da covid-19.
Após um ano de início
da
pandemia,
no estado de Pernambuco,
lamentavelmente
nos
deparamos com um sistema
de saúde que não conseguiu
barrar o vírus e, apesar dos
esforços
envidados,
não

MARÇO

manteve a estrutura montada
em 2020, mesmo tendo ciência
da possibilidade de um novo
“pico” de casos do coronavírus.
Estamos hoje com 95% dos
nossos leitos ocupados, há
falta de coordenação e ações
planejadas,
estruturantes
e eficientes dos gestores
executivos em todas as
esferas do poder. Uma
preocupante
desassistência
e incompetência, eleva a
níveis inadmissíveis o risco da
população e dos profissionais
da saúde que estão na linha de
frente, no combate à covid-19.
O que vislumbramos hoje
é um cenário politizado e
a falta de medidas eficazes
para conter a propagação do
vírus. Há uma necessidade
urgente, real e imediata, de
aumento
do
quantitativo
de
vacinas
ofertadas,
incluindo a vacinação de
todos os médicos, e uma
reestruturação urgente nas
unidades de saúde. É preciso
que o povo tenha a garantia
de que terá um atendimento
adequado ao adoecer, já que
não é possível controlar o
adoecimento, é imperiosa a
obrigação constitucional dos
governantes: estar preparados.
As entidades médicas reforçam
a necessidade de campanhas
educativas
massivas
de
conscientização com foco
nos cuidados básicos, na
prevenção da covid-19. Mas,
não basta somente isso: se faz
necessário a implementação
de
políticas
públicas
voltadas a convocação da
sociedade em se engajar
no controle da pandemia,
para que possamos ter pleno
êxito no enfrentamento da
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doença. Além de medidas
como: ampliação da frota de
transporte público, horários
alternados de funcionamento
das atividades produtivas a
fim de diminuir a circulação
de indivíduos no mesmo
momento;
distanciamento
social em ambientes públicos
de
saúde,
estações
de
metrô, terminais rodoviários,
salas de espera; linhas de

crédito voltados à garantia
do emprego, auxílio para
subsistência dos vulneráveis,
amplas medidas restritivas
coordenadas
em
todos
os estados da federação,
entre outras. É tempo do
governo, sair da inércia
paralisante e adotar medidas
que efetivamente, visem a
preservação da vida!
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Nota - Cremepe 17.03.2021
Diante da atual situação de
emergência em saúde pública
relativa ao enfrentamento da
COVID-19, em conformidade
com o Decreto 50.433/21 do
Governo do Estado de PE e a
Portaria SES / PE 187/21;
O Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco
(CREMEPE),
objetivando
atender às medidas restritivas
preconizadas pela autoridade
sanitária estadual, vem a
público reforçar a importância
de nos adequarmos aos
dispositivos legais elencados.
A Portaria determina a
suspensão de cirurgias e
procedimentos
eletivos
que demandem internação
hospitalar
e
recomenda
a suspensão de consultas
eletivas,
procedimentos

diagnósticos e terapêuticos
ambulatoriais
nos
consultórios,
clínicas,
laboratórios e hospitais que
compõem a rede pública e
privada, os quais possam ser
adiados e/ou reprogramados,
sem prejuízo à saúde do
paciente.
O CREMEPE defende a
autonomia do médico e
conta com a compreensão da
sociedade e, aos colegas: a
obediência aos princípios da
ética e da razoabilidade para,
nesse difícil momento, atender
as necessidades prementes
dos seus pacientes, sem
descuidar dos imprescindíveis
cuidados para o controle da
pandemia,
Recife, 17 de março de 2021
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Nota oficial
As entidades médicas de
Pernambuco
–
CREMEPE,
SIMEPE, AMPE e APM – tornam
pública a sua indignação
a respeito da lentidão na
disponibilização das vacinas
para
todos
os
médicos
pernambucanos e da ruptura
ocorrida no critério etário
previamente definido para
a vacinação de todos os
trabalhadores da saúde.
Ressaltam
a
necessidade
da vacinação para todos os
médicos pernambucanos, que
desde o início estiveram no
atendimento aos pacientes
COVID e não COVID, sem
nunca
abandonarem
a
adequada assistência à saúde
da população em todos os

ABRIL

momentos da pandemia.
No momento da priorização
das vacinas é necessário
que o relevante trabalho
prestado
pela
categoria
seja reconhecido, levando
aos médicos a tranquilidade
do acesso à vacina para a
continuidade de seu trabalho.
As entidades médicas já
solicitaram audiência com os
prefeitos do Recife e Caruaru,
em caráter de urgência e
com a devida mediação do
Ministério Público do Estado
para que TODOS OS MÉDICOS
sejam vacinados com a
máxima brevidade.
Recife, 14 de abril de 2021.
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Aos médicos,
médicas e população
pernambucana
O
CREMEPE
demonstra
extrema preocupação com
o aumento exponencial de
casos e mortes pela COVID-19
em nosso Estado nas últimas
semanas.
Preocupação
especial na região do Agreste,
onde unidades de emergência
estão
superlotadas
de
pacientes aguardando leitos de
enfermaria e de UTI. Situação
igualmente grave no Recife,
onde somam-se dezenas de
pacientes com outras doenças
tão ou mais graves, esgotando
os recursos e retardando os
seus tratamentos.
Há
reconhecidamente,
esforços na abertura de novos
leitos, mas a capacidade de
se ter escalas de plantão
completas é cada vez menor
para assistir adequadamente
os doentes. Os medicamentos
vitais
para
sedação
e
ventilação mecânica estão
escassos e já foi detectada a
falta de oxigênio em algumas
cidades do interior do Estado,
que
tiveram
pacientes
transferidos de urgência para
outros municípios.

As
medidas
sanitárias
que foram tomadas em
Pernambuco, de restrição à
circulação das pessoas, não
foram capazes de diminuir
a taxa de transmissão da
COVID-19 em nosso Estado.
Nos parecem terem sido
tomadas
em
amplitude,
intensidade e por tempo
inferiores ao necessário para
conter a doença.
Os
médicos
e
demais
profissionais de saúde estão
atuando quase no limite
de sua capacidade física e
mental. São 14 meses de
dedicação integral para salvar
vidas. Há exaustão, cansaço
e desesperança, refletidos no
rosto de cada profissional.
Alertamos as autoridades
para que cumpram seu dever
constitucional
de
defesa
da população: Ao Ilmo. Sr.
Governador
e
Prefeitos
de todas as cidades de
Pernambuco,
solicitamos
que medidas restritivas mais
rigorosas
sejam
tomadas
em defesa da população.
Que todo o esforço para a

Nota Oficial
O Cremepe alerta para nova
onda da COVID-19 que assola
vários países da Europa, das
Américas e África. Entende que
a realização de eventos com
aglomerações como festas de
final de ano e carnaval, devem
ser evitadas até o seguro
controle da pandemia, ante
o risco de aumento de casos
e mais mortes pela Covid 19.

MAIO
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proteção social, econômica
e alimentar seja feito de
forma a proteger a população
mais carente e vulnerável
de nosso Estado. Que cada
gestor tenha o compromisso
de manter equipes completas
de profissionais de saúde
nas
unidades
sob
sua
responsabilidade.
Ao povo de Pernambuco,
conclamamos
que
todos
façam a sua parte, com
distanciamento social, uso de
máscaras e higienização das
mãos com álcool ou sabão.
Evitem festas, aglomerações,
reuniões
familiares
ou
de amigos, e só saiam de
casa quando estritamente
necessário. Diante dos que
insistem em não seguir os
protocolos, mantenham a
indignação e protestem.
Que a vacinação, como ação

prioritária e imediata para
impedir a infecção e as mortes
causadas pelo coronavírus,
esteja
rapidamente
ao
alcance de toda a população
brasileira, para evitar que
mais vidas sejam perdidas.
Aos nossos médicos, pedimos
que continuem, mesmo que
quase no limite de sua saúde
física e mental, a serem a
principal garantia e esperança
das pessoas.
Precisamos vencer a COVID-19
unidos, cada um fazendo a sua
parte!
O CREMEPE estará sempre
ao lado dos médicos e na
defesa de uma assistência
de qualidade à saúde da
população, porque essa é a
nossa principal missão!
Recife, 30 de maio de 2021.

NOVEMBRO

Destaca ainda a importância
do uso de máscaras e do
distanciamento seguro.
Recife, 26 de novembro de
2021

FOTO: FREEPIK
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Cremepe e Sociedade
de Endocrinologia
promovem lives sobre
obesidade

MARÇO

O Cremepe em parceria com
a Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia
de Pernambuco promoveram
em março de 2021, lives
sobre obesidade. Este ano
a campanha “Cuidar de
todas as formas” lembrou
que pessoas com obesidade
frequentemente se sentem
envergonhadas e culpadas por
não entenderem que se trata
de uma doença, e como tal,

precisa ser tratada. Portanto,
temas como “obesidade e
covid-19”, “ética no tratamento
da obesidade”, “obesidade
na infância e adolescência” e
“lições da cirurgia bariátrica”
foram discutidos em quatro
encontros virtuais transmitidos
pelas
redes
sociais
do
Cremepe e SBEMPE. Todas
as lives estão disponíveis no
YouTube do Conselho.

Cremepe realiza lives
sobre o uso do Escore
de Priorização de UTI e
Intubação de pacientes
graves

Diante do possível colapso do
Sistema de Saúde do Estado
causado
pela
COVID-19,
o Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco
(Cremepe) promoveu nos dias
25 e 26 de março, as lives
sobre o uso do Escore de
Priorização de UTI e intubação
de pacientes graves. As
transmissões serão através do
canal do Youtube e Facebook
da autarquia, com início às
20h.
O primeiro encontro tratou a
temática “Quando e como usar
o Escore de Priorização do
Cremepe”, com apresentações
da geriatra, com atuação em
medicina paliativa, Mirella
Rebello; da cardiologista e
intensivista, Renata Bezerra;
do
intensivista,
Marcos
Gallindo; e moderação do
vice-presidente do Cremepe,
Maurício Matos.
Já na sexta-feira (26), o tema
é “Intubação em sequência
rápida e controle de via aérea

em pacientes Covid-19”, que
contará com apresentação do
anestesiologista e conselheiro,
Waston Vieira, e moderação
do também conselheiro e
médico intensivista, Everton
Abreu.
Tendo em vista a situação
registrada em Pernambuco,
onde o agravamento da crise
sanitária levou a ocupação
dos leitos de terapia intensiva
(UTI) a contabilizar, nesta
segunda-feira (22/03), 97%
de lotação na rede pública e
de 92% nos leitos privados –
de acordo com a Secretaria
Estadual de Saúde – o
Cremepe chama atenção para
a Recomendação Nº 05/2020,
que apresenta um fluxo
de atendimento ao adulto
com suspeita da Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG) e disponibiliza a
calculadora EUP-UTI.
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Cremepe promove live
sobre o uso racional do
oxigênio, medicamentos
e insumos
Diante da crise do sistema de
saúde do Estado decorrente do
novo coronavírus e frequente
aumento de casos de pacientes,
o Cremepe promoverá na
próxima segunda-feira (29/03)
a live sobre o uso racional
e adequado de oxigênio,
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Cremepe promove
live sobre “Vacinação
em idosos: mitos e
ABRIL
verdades’

medicações
e
insumos
básicos. A live contará com
apresentação dos médicos
intensivistas Marcos Gallindo
e Arthur Faria, além da
moderação de Everton Abreu
que é conselheiro e coordena
a UTI do Hospital Alfa.

Em abril, Pernambuco abriu
a etapa de vacinação em
idosos contra a COVID-19,
para
esclarecer
dúvidas,
o Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco
(Cremepe) promoveu no dia
21 a live sobre: “Vacinação
em idosos: mitos e verdades”

Covid-19 na infância e
MAIO
adolescência

que foi transmitida através
das redes sociais da autarquia.
O encontro contou com a
participação dos médicos
Daniel Gomes e Eduardo
Jorge Fonseca, além de ter a
moderação da conselheira e
secretária-geral do Cremepe,
Zilda Cavalcanti.
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Cremepe realiza live
sobre o junho vermelho e
JUNHO
doação de sangue
Em alusão ao Junho Vermelho,
mês de doação de sangue,
o Cremepe promoveou no
dia 30 de junho a live sobre
doação de sangue que contou
com as apresentações da
hematologista, Anna Fausta,
da supervisora da Captação

de Doadores do Hemope,
Josinete Gomes e moderação
do conselheiro e coordenador
da Escola Superior de Ética
Médica (ESEM), Fernando
Cabral. A live será transmitida
através das redes sociais do
Cremepe.

Cremepe e SBC-PE
promovem live sobre
insuficiência
JULHO
cardíaca
“Definição
universal
da
insuficiência cardíaca: o que
mudou?” foi o tema da live
do Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco
(Cremepe)
em
parceria
com a Sociedade Brasileira
de
Cardiologia
(SBC)
–
Pernambuco.
O
encontro
foi transmitido através das
redes sociais do Cremepe
e da SBC-PE. A aula contou

Sob o olhar do paciente:
o que os médicos
AGOSTO
precisam saber?

com a apresentação do
cardiologista, Carlos Eduardo
Montenegro,
especialista
em insuficiência cardíaca
pela Sociedade Europeia de
Cardiologia e representante
do
departamento
de
insuficiência cardíaca da SBCPE e moderação do também
cardiologista e mestre em
medicina interna, Orlando
Medeiros.

“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 4 de agosto.
Com transmissão nas redes
sociais do Conselho, a live teve

a moderação da conselheira e
paliativista Zilda Cavalcanti,
com a participação da
psicóloga Josene Ferreira e
da advogada Maria Paula
Bandeira, criadora da página
@lencododia.
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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 live
do Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco
(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

Entidades realizam
live voltada ao mês
de prevenção ao
suicídio
SETEMBRO

O Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco
(Cremepe)
realizou,
em
parceria com a Sociedade
Pernambucana de Psiquiatria
(SPP), no dia 16 de setembro,
uma live em alusão ao
Setembro Amarelo®️: o mês
de prevenção ao suicídio.
A campanha é organizada
pela Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP), em parceria
com o Conselho Federal de
Medicina (CFM). As palestras
serão transmitidas ao vivo
através das redes sociais do
Cremepe.
O evento
com
as

virtual contou
apresentações:

“Há
medicações
antisuicidalidade?”
ministrada
por
Antônio
Peregrino;
“Suicídio e automutilação na
adolescência”
apresentada
pela
especialista
em
psiquiatria na infância e
adolescência, Jádia Poggi
e “Suicídio no Idoso” que
será conduzida por Rodrigo
Silva que é especialista em
psiquiatria
geriátrica.
A
moderação é da, também
psiquiatra, e conselheira do
Cremepe, Milena França.

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.
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Acesso aos cuidados do
diabetes: Se não agora,
NOVEMBRO
quando?
As sociedades de Diabetes,
Oftalmologia e Endocrinologia
e metabologia em parceria
com o Cremepe promovem
no dia 4 de novembro a

Acesso aos cuidados do
diabetes: Se não agora,
quando? – Doença renal
do diabético
No
mês
de
novembro,
a
campanha
mundial
NOVEMBRO AZUL reforçou a
importância dos cuidados para
a prevenção e o tratamento
do Diabetes, tendo em 14/11
o Dia Mundial do Diabetes,
data escolhida pela Federação
Internacional de Diabetes (IDF)
e pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) para reforçar

a conscientização a respeito
da doença. Para chamar
atenção para esta ação, as
sociedades de Endocrinologia
e Metabologia, Brasileira de
Diabetes, em parceria com
o Cremepe promoveram a
live com tema “Doença renal
do diabético”, no dia 17/11,
através das redes sociais do

live
sobre
“Acesso
aos
cuidados do diabetes: Se não
agora, quando?” com tema
RETINOPATIA.

