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JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe),
como unidade do Sistema Conselhal vinculado diretamente ao
Conselho Federal de Medicina (CFM), tem entre as suas funções
precípuas, a fiscalização de todas as unidades de saúde do Estado
que envolvem a atividade médica. A função fiscalizatória da autarquia garante a aplicação eficaz e eficiente da fiscalização das
unidades médicas, preservando o bom exercício da profissão na
defesa da sociedade.

Fiscalizar o ético exercício profissional do médico em unidades de
saúde da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Com o intuito de disponibilizar um retrato fiel da situação das
unidades nas Gerências Regionais de Saúde (Geres), a diretoria,
através do 1º secretário e responsável pelo setor de fiscalização,
André Dubeux, escolheu iniciar as vistorias da gestão através de
recortes geográficos. Então, identificou todas as Unidades Mistas de Saúde, os hospitais municipais, da Zona da Mata Norte do
Estado, que abrange 19 municípios do Estado para analisar, de
forma macro, a situação da saúde naquela área, também vistoriou
o Hospital Regional referência da região e uma Unidade de Pronto
Atendimento.
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MUNICÍPIOS VISTORIADOS
- Aliança;

- Itaquitinga;

- Buenos Aires;

- Lagoa de Itaenga;

- Camutanga;

- Lagoa do Carro;

- Carpina;

- Macaparana;

- Chã de Alegria;

- Nazaré da Mata;

- Condado;

- Paudalho;

- Ferreiros;

- Timbaúba;

- Glória do Goitá;

- Tracunhaém;

- Goiana;

- Vicência;

- Itambé;

SEDE DA XII
GERES
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CREMEPE REALIZA MAPEAMENTO
DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MATA
NORTE PERNAMBUCANA
O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) realizou, ao
longo do ano de 2021 e 2022, fiscalizações em Unidades de Saúde da Zona
da Mata Norte Pernambucana, que é composta pelos municípios de: Aliança,
Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Chã de Alegria, Condado, Ferreiros, Glória do Goitá, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro,
Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência.
O mapeamento da assistência à saúde na região foi uma solicitação do presidente, Maurício Matos, e da diretoria do Conselho.
Em maio de 2021, o Cremepe realizou uma vistoria na Maternidade do Hospital Ferreira Lima em Timbaúba, depois da repercussão do falecimento de duas
pacientes após os seus respectivos partos. A equipe de fiscalização constatou que o Hospital Ferreira Lima não havia comunicado oficialmente à entidade que contava com uma maternidade. A unidade encontrava-se, no momento
da visita, com a escala médica incompleta e não contava com médico plantonista. Em relação à maternidade, o Hospital também não possuía plantonistas
obstetras, pediatras/neonatologistas nem anestesiologistas.
A Unidade Mista Maria Gaião Guerra, localizada no município de Glória do
Goitá, foi vistoriada em julho de 2021. Na ocasião, foram constatadas a ausência de equipe médica exclusiva para atendimento aos pacientes com diagnóstico/suspeita para COVID-19; ausência de pediatra ou neonatologista na
assistência ao parto, além da realização de transferência dos pacientes e do
atendimento às intercorrências dos pacientes internados pelos médicos plantonistas.
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Ainda no mês de julho, a Unidade Mista Virginia Guerra, no município de Chã
de Alegria, também foi vistoriada pelo Conselho. Na fiscalização foram constatadas irregularidades como a ausência de pediatra ou neonatologista na
assistência ao parto, 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. Além disso, os
médicos plantonistas também são deslocados para realização de transferência de pacientes.
Em agosto de 2021, na Unidade Mista Dr. Hercílio Moraes Borba, localizada
no munícipio de Itambé, foram pontuadas as contratações irregulares de médicos oriundos de outros estados e sem a devida inscrição junto ao Cremepe.
Também em agosto, foi fiscalizada a Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand, em Carpina. 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. Na ocasião, a
escala de plantão contava com 27 médicos, sendo 23 para o atendimento de
urgência e emergência, quatro para os atendimentos de cirurgias eletivas ginecológicas, destes um anestesista, dois ginecologistas e um pediatra.

1º Secretário André Dubeux fiscaliza Unidade Mista Berlamino Luiz Pessoa de Mello, em Aliança

Ainda no mês de agosto, o Cremepe esteve em Buenos Aires para vistoriar a
Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho, porém o serviço encontrava-se
em reforma e fechada no momento da fiscalização e em Paudalho para fiscalizar a UPA 24h Laura Bandeira de Melo.
O mês de setembro de 2021 foi de intensificação das visitas à mata norte pernambucana. Em Tracunhaém, a Unidade Mista Maria Gercina da Silva, foi vistoriada duas vezes em menos de três meses. Na segunda fiscalização, realizada
no dia 30 de setembro, após reunião com a Secretária de Saúde do Município

Médico fiscal Sylvio Vasconcellos vistoria Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand, em Carpina
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e Ministério Público, foram identificadas melhorias significativas como a nomeação de uma diretora técnica, escala de médicos completa todos os dias da
semana e dedetização da unidade. A primeira visita à unidade havia acontecido
no mês de julho.
Também no mês de setembro, foi realizada a fiscalização na Unidade Mista Josefa Cavalcanti Petribú, localizada em Lagoa de Itaenga. A unidade de médio
porte atende de 50 até 70 pacientes por dia. O serviço tem 21 leitos no total,
sendo sete para atendimento de pacientes com COVID-19. Foi vistoriada, ainda
em setembro, a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, situada no município
de Ferreiros, 111 km do Recife. A unidade mista não interna pacientes, atende
uma média de 30 a 50 doentes por dia com 10 leitos de observação (4 femininos, 4 masculinos e 2 de pediatria) e conta somente com um consultório médico, apenas uma sala de procedimentos ginecológicos e não possui serviço
laboratorial.
Já na Unidade Mista Simeão Ribeiro de Lemos, no município de Lagoa do Carro, também visitada no mês de setembro, foram constatadas irregularidades
que vão de encontro às normativas preconizadas pelo Conselho, como: a ausência de classificação de risco; ausência de equipe específica de assistência
ao parto (obstetra, anestesiologista, neonatologista e pediatra). Em Camutanga, a Unidade Mista Minervina Guedes Tavares de Melo conta com sete leitos
e funciona como um serviço de pequeno porte com uma estrutura predial bem
preservada. No relatório de fiscalização foi pontuado que a unidade não possui
extintores de incêndio, conta com apenas um médico plantonista e não realiza
raio-x nem ultrassonografia.
Em Vicência, foi observado pela equipe de fiscalização que a Casa de Saúde
e Maternidade Nossa Senhora de Fátima encontrava-se inativa. Já na Unidade
Mista Naide Ramos Maranhão, no mesmo município, a autarquia constatou
que não existe equipe específica para o atendimento aos pacientes portado-
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res/suspeitos para COVID-19. A Unidade realiza uma média de 80 a 100 atendimentos nas 24 horas e uma média de 5 partos por mês, apesar de não contar
com pediatra/neonatologista nem anestesiologista no plantão.
No município de Aliança, há quase 90 km do Recife, a Unidade Mista Berlamino Luiz Pessoa de Mello encontrava-se em reforma no momento da vistoria da
entidade, mas continuava atendendo uma média de 80 a 100 pacientes por dia.
Foi observada, na oportunidade, que a unidade mista, que só atende urgências,
conta com serviço laboratorial até 11h, não faltam medicações ou insumos,
porém a escala de médicos é insuficiente para a demanda de pacientes.
Na Unidade Mista Adelina Azevedo, em Itaquitinga, localizada a 86 km do Recife, que foi vistoriada também no mês de setembro de 2021, a visita foi acompanhada pela Secretária de Saúde do Município. Na ocasião, foi constatado
que a assistência aos munícipes usuários do serviço é precária.

Sylvio Vasconcellos, médico fiscal do Cremepe, em vistoria na Unidade Mista Josefa Cavalcanti Petribú, em Lagoa de Itaenga

Em outubro, o Hospital e Maternidade João Pereira de Andrade, localizado no
município de Condado, também foi vistoriado pela autarquia. Dentre as irregularidades se identificou a realização de transferências e atendimentos das
intercorrências dos pacientes não internados pelos médicos plantonistas, o
que vai de encontro às Resoluções CFM Nº 2.147/2016 e Cremepe Nº 11/2014
e 12/2014.
Já no último mês de novembro, no fim de 2021, foi vistoriada a Unidade Mista
de Macaparana, que atende cerca de 150 pacientes nas 24 horas, sendo 90
atendimentos nas 12 horas diurnas e 60 nas 12 noturnas, números excessivos
em relação ao dimensionamento da equipe médica. Foi observado pela médica
fiscal do Cremepe que a Unidade não conta com médico exclusivo para transferência, esta é realizada pelo plantonista, desfalcando o plantão. Nos finais de
semana e feriados, as evoluções também são realizadas pelos médicos plantonistas, além disso a Unidade Mista não conta com médico exclusivo para sala

O conselheiro Everton Abreu vistoriou a Unidade Mista Maria Gercina da Silva, em Tracunhaém
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vermelha, o que vai de encontro à Resolução CFM nº 2.077/14. Foi constatado,
ainda, a presença de profissional exercendo a medicina em Pernambuco sem
visto provisório ou inscrição junto ao Cremepe.
Também em novembro, foi fiscalizado o Hospital Regional Belarmino Correia,
em Goiana. No relatório da vistoria foi pontuado que não foram identificados
feristas para nenhuma das especialidades que atendem na emergência da unidade. Foi constatado, ainda, que a escala proposta para o atendimento médico
na unidade está incompleta, com déficits de anestesiologista, cirurgião geral,
obstetra, neonatologista, pediatra e ortopedista traumatologista.
Já em março de 2022, o Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, foi
também vistoriado. O Hospital Regional, referência para os outros municípios
da GERES, conta com a escala com 8 médicos (2 clínicos, 2 pediatras, 2 obstetras, 1 neonatologista e 1 anestesista) por plantão. A unidade realiza cerca de
10.000 atendimentos/mês e 200/partos/mês.

Em Timbaúba, 2º vice-presidente do Cremepe, Pedro Passos, e o médico fiscal Sylvio
Vasconcellos fiscalizaram o Hospital Dr. Ferreira Lima

1º secretário André Dubeux, responsável pelo setor de fiscalização, vistoriou Unidade Mista
Berenice Gomes Correia, em Ferreiros

Todos os municípios da Zona da Mata Norte de Pernambuco tiveram unidades
de saúde fiscalizadas pelo Cremepe durante os anos de 2021 e 2022. As vistorias serviram para mapear a assistência à saúde dos munícipes e evidenciar
as irregularidades que devem ser sanadas junto às prefeituras e secretarias de
saúde locais.

1º secretário André Dubeux vistoriou a Unidade Mista Dr. Hercílio Moraes Borba, em Itambé
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Unidade Mista Naide Ramos Maranhão, em Vicência (Unidade Fechada)
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1º secretário André Dubeux também fiscalizou a Unidade Mista Adelina Azevedo, em Itaquitinga

A Unidade Mista Simeão Ribeiro de Lemos, em Lagoa do Carro, foi fiscalizada em 14 de setembro

Hospital e Maternidade João Pereira De Andrade, no município de Condado

Em 14 de julho o Cremepe fiscalizou a Unidade Mista Virgínia Guerra, em Chã de Alegria
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Cremepe constatou que Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho, em Buenos
Aires estava sendo reformada

Em Camutanga. o Conselho vistoriou a Unidade MIsta Minervina Guedes Tavares de Melo
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Sala de atendimento da Unidade Mista Maria Gaião Guerra, em Glória do Goitá

Sala vermelha da UPA 24h Laura Bandeira de Melo, em Paudalho

SEDE DA XII
GERES

MUNICÍPIOS FISCALIZADOS

Em 03/11, o Conselho fiscalizou a Unidade Mista Joaquim Francisco de Melo Cavalcanti, em Macaparana
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Hospital Belarmino Correia, em Goiana - Foto: SES
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Município: Aliança

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Berlamino Luiz Pessoa de Mello
Nº de
Atendimentos

Nº de Médicos
de Plantão

80 a 100 pacientes
por dia

-

Município: Buenos Aires

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho
Nº Total
de Leitos

26 leitos (CNES)

Nº de
Atendimentos

-

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Minervina Guedes Tavares De Melo

Nº de Médicos
de Plantão

-

Município: Camutanga

Nº Total
de Leitos

17 leitos

Nº de
Atendimentos

-

Nº de Médicos
de Plantão

1 Médico Plantonista

Município: Carpina

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand
Nº Total
de Leitos

7 Leitos

Nº de
Atendimentos

5.900

Nº de Médicos
de Plantão
03 médicos/plantonistas
de 2ª a 6ª feira e 04
médicos plantonistas nos
finais de semana

Nº Total
de Leitos

23 leitos

Principais Problemas Identificados:

Principais Problemas Identificados:

Principais Problemas Identificados:

- Laboratório terceirizado e só funciona até 11h, de segunda a sexta-feira;

- NÃO foi identificado o exercício da medicina no estabelecimento de saúde em tela;

- Ausência da Comissão de Revisão de Prontuários e de revisão de Óbito;

Principais Problemas Identificados:

- Os atendimentos são de emergência, mas os casos graves são encaminhados
para Nazaré da Mata.

- Não dispõe de Diretor Técnico.

- Ausência do Programa de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH;

- Ausência de pia na sala de classificação de risco;

- Ausência do Núcleo de Segurança do Paciente;

- Médicos plantonistas realizam transferências dos pacientes e pelos atendimentos
dos pacientes internados;

- Não tem gás encanado.

- Ausência de extintor de incêndio.

- O bloco cirúrgico está em reforma, sem previsão de inauguração.

- Não possui serviço diagnóstico 24 horas.

- O sistema de Esterilização de Material está incorreto e o fiscal não identificou
extintor de incêndio na unidade.
- As transferências são realizadas em uma das três ambulâncias do serviço sem
equipe de transporte de pacientes.

Município: Chã de Alegria

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Virginia Guerra
Nº de
Atendimentos

100/atendimentos/24
horas e uma média
de 03 partos/mês

Nº de Médicos
de Plantão
02 médicos/plantão, mas conta
com 02 médicos apenas na 5
feira/dia (refere escala médica
incompleta)

Município: Condado

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Hospital e Maternidade João Pereira De Andrade
Nº Total
de Leitos

19 Leitos

Principais Problemas Identificados:
- O Não conta com classificação de risco.
- A área Covid fica na mesma área da urgência/emergência.
- Não possui equipe específica para o atendimento aos pacientes portadores/suspeitos para Covid.

Nº de
Atendimentos

50 a 100/atendimentos
/24horas

Nº de Médicos
de Plantão

1 médico no plantão

Município: Ferreiros

ACESSE O RELATÓRIO

20 Leitos

Nº de
Atendimentos

30 a 50 doentes
por dia

Nº Total
de Leitos

10 leitos

Nº de
Atendimentos

100 pacientes nas
24h

Nº Total
de Leitos

23 leitos (CNES)
2 médicos por
plantão

Principais Problemas Identificados:

Principais Problemas Identificados:

Principais Problemas Identificados:

- Médicos plantonistas realizam transferências e atendimentos das intercorrências
dos pacientes internados;

- Não há distinção no fluxo de pacientes suspeitos de COVID-19;

- Não conta com classificação de risco;

- Estrutura sanitária inadequada

- A área Covid fica na mesma área da urgência/emergência.
- Não possui equipe específica para o atendimento aos pacientes portadores/suspeitos
para
Covid;

- Não dispõe de Diretor Técnico.

- fluxo inadequado de esterilização de insumos e lavanderia.
- A sala vermelha inapropriada com maca fixa, não tem rede de oxigênio;

- Escala médica incompleta

- Não realiza não realiza partos, nem no período expulsivo.

- Médicos plantonistas são responsáveis pelas transferências dos pacientes e
também pelos atendimentos das intercorrências dos pacientes internados.

- O aparelho de Raio-X nunca foi instalado no serviço.

DOSSIÊ DE FISCALIZAÇÕES - MATA NORTE DE PERNAMBUCO

Nº de Médicos
de Plantão

Nº de Médicos
de Plantão
1 médico no plantão

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Maria Gaião Guerra

Unidade: Unidade Mista Berenice Gomes Correia
Nº Total
de Leitos

Município: Glória do Goitá

- Não possui equipe exclusiva para transporte de pacientes;
- Não conta com pediatra/neonatologista, nem anestesista no plantão.

DADOS COLETADOS POR UNIDADE
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Município: Goiana

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Hospital Regional Belarmino Correia
Nº de
Atendimentos

20 atendimentos
por dia

Nº de Médicos
de Plantão
3 (Um dia na semana
com 4 plantonistas e
os demais dias com 3
plantonistas.

Município: Itambé

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Dr. Hercílio Moraes Borba
Nº Total
de Leitos

85 leitos (CNES)

Principais Problemas Identificados:
- Escalas médicas desfalcadas
- Triagem única para pacientes com e sem sintomas indicativos de COVID-19;

Nº de
Atendimentos

100 atendimentos
por dia

Nº Total
de Leitos

18 leitos

70 atendimentos

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Josefa Cavalcanti Petribú

Nº de Médicos
de Plantão
um médico no plantão

Nº Total
de Leitos

14 leitos (CNES)

Nº de
Atendimentos

De 50 a 70 atendimentos

Nº de Médicos
de Plantão

Um médico no plantão

Nº Total
de Leitos

21 leitos

Principais Problemas Identificados:

Principais Problemas Identificados:

- A unidade não conta com CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar).

- Problemas estruturais;

- Não possui equipe específica para o atendimento aos pacientes portadores/suspeitos para Covid 19;

- A unidade não tem médico Obstetra, Enfermeira Obstetra, tão pouco Pediatra ou
Neonatologista. Atende gestantes em trabalho de parto expulsivo.

- Desabastecimento de insumos;

- Não conta com pediatra/neonatologista, obstetra nem anestesista no plantão;

- Ausência de extintores de incêndio;

- Não possui equipe exclusiva para transporte de pacientes;

- Não tem laboratório e nem tem Raio-x;

- Não tem Serviço de laboratório nas 24 h.

- Aglomeração no setor não covid;

Nº de
Atendimentos

Município: Lagoa de Itaenga

Principais Problemas Identificados:

- Problemas de infiltração em alguns setores.

- Falta de alguns medicamentos;

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Adelina Azevedo

Nº de Médicos
de Plantão

2 diurnos e 2
noturnos

Município: Itaquitinga

- Não conta com classificação de risco.

- Não tem sistema de transporte;

- O Serviço de Raio X funciona das 7 as 18 h.

Município: Lagoa do Carro

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Simeão Ribeiro de Lemos
Nº de
Atendimentos

Nº de Médicos
de Plantão

60 a 120 atendimentos

1 médico no plantão

Município: Macaparana

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista de Macaparana
Nº Total
de Leitos

22 leitos (CNES)

Nº de
Atendimentos

150 pacientes nas
24 horas

Nº Total
de Leitos

56 leitos

Principais Problemas Identificados:

Principais Problemas Identificados:

- Ausência de classificação de risco;

- Não conta com médico exclusivo para sala vermelha;

- Ausência de equipe específica de assistência ao parto (obstetra, anestesiologista,
neonatologista e pediatra);

- Número excessivo de atendimentos por médico por 12h de plantão;

- Inadequação da carga elétrica da unidade para comportar o autoclave;
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ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Hospital Ermírio Coutinho

Nº de Médicos
de Plantão

1 médico no plantão

Município: Nazaré da Mata

- Não possui equipe exclusiva para transporte de pacientes;
- Nos finais de semana e feriados, as evoluções são realizadas pelos médicos
plantonistas;

Nº de
Atendimentos
Cerca de
10.000/atendimentos/mês
e aproximadamente
200/partos/mês

Nº de Médicos
de Plantão
0

Município: Paudalho

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: UPA 24H Laura Bandeira De Melo
Nº Total
de Leitos

47 leitos

Nº de
Atendimentos

Nº de Médicos
de Plantão

18 a 20 atendimentos
por dia

3 diurnos e 2 noturnos

Nº Total
de Leitos

-

Principais Problemas Identificados:
Principais Problemas Identificados:
- Não possui equipe específica para o atendimento aos pacientes portadores/suspeitos para Covid;
- Não possui equipe exclusiva para transporte de pacientes;
- Há uma sala de recuperação pós anestésica (SRPA) com 02 leitos, mas, NÃO há
médico plantonista.

- Não há procedimento operacional padrão ou fluxo formalizado para os casos de
superlotação das Salas de Observação;
- Sanitários não adaptados para pessoas com deficiência;
- Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco: Item não conforme;
- Sala de isolamento pediátrico: Item não conforme.

DADOS COLETADOS POR UNIDADE
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Município: Timbaúba

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Hospital Dr. Ferreira Lima
Nº de
Atendimentos

-

Município: Tracunhaém

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Maria Gercina da Silva

Nº de Médicos
de Plantão

0

Nº Total
de Leitos

84 leitos

Nº de
Atendimentos

40 atendimentos

Nº Total
de Leitos

11 leitos (CNES)

Principais Problemas Identificados:
- Informado que a escala médica da Unidade está incompleta e NÃO conta com
médico plantonista;

ACESSE O RELATÓRIO

Unidade: Unidade Mista Naide Ramos Maranhão

Nº de Médicos
de Plantão

1 médico no plantão
24h.

Município: Vicência

Nº de
Atendimentos

80 atendimentos
nas 24h

Nº de Médicos
de Plantão
01 médico de plantão de seg
a sex e 02 nos fins de
semana

Nº Total
de Leitos

40 leitos

Principais Problemas Identificados:
Principais Problemas Identificados:
Em 05/07/2021 foram identificados os seguintes problemas:

- Em relação a maternidade, também não conta com médico plantonistas Obstetras; Neonatologista/pediatra; Anestesista;

- Sem inscrição no Cremepe;

- Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica;

- Ausência de classificação de risco;

- Falta de insumos de assistência ao recém-nascido;

- Não possui fluxo de atendimento para paciente covid e não covid;

- Não possui equipe específica para o atendimento aos pacientes portadores/suspeitos para Covid19;
- Não conta com pediatra/neonatologista, nem anestesista no plantão;
- Estrutura física precária;
- Défit de recursos humanos.

- Falta pontual de medicamentos;
- A esterilização é feita apenas com Estufa;
Já na segunda fiscalização em 30/09/2021:
- Dedetização o que causou a redução substancial na quantidade de moscas, mas
elas ainda estão presentes.
- Instalação de proteção nas janelas e cata-moscas espalhados.
- Relato de que os médicos não esperam rendição presencial.
- Sem triagem específica para pacientes COVID19.
- Sem monitor e desfibrilador na sala vermelha.
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PRESIDENTE
AGENTE FISCAL
Maurício Matos
Izabelle Arandas
COORDENAÇÃO - 1º SECRETÁRIO

APOIO TÉCNICO

André Dubeux

Andréa Pimentel
Dione Cordeiro

CONSELHEIROS FISCAIS
ESTAGIÁRIA
Adriana Reis
Everton Abreu

Laís Kathillin

Mª do Carmos Godoy
Milena França
Pedro Passos
Sílvio Rodrigues
Verônica Cisneiros
MÉDICOS FISCAIS
Otávio Valença
Polyanna Neves
Sylvio Vasconcellos

Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco
Rua Conselheiro Portela, 203, espinheiro, Recife - PE, 52020-185
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
(81) 2123-5777 - www.cremepe.org.br

