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LIVE

Cremepe promove live com o tema
“Retinoblastoma: o que precisamos saber?’’
O Retinoblastoma é um tipo
raro de câncer ocular que
surge da retina imatura. Os
sinais e sintomas comumente incluem leucocoria, estrabismo, fotofobia e em alguns
casos, inflamação e visão
prejudicada. Para esclarecer
dúvidas sobre a doença, o
Cremepe promoveu no dia 09
de fevereiro), às 20h, uma live
com o tema ‘’retinoblastoma:
o que precisamos saber?’’ que
contou com a moderação do
oftalmologista e conselheiro
Tiago Marques e com a especialista em oncologia ocular
que é referência no tratamento do retinoblastoma no
Estado de Pernambuco, Virgínia Torres. Durante a live, os

especialistas falaram sobre
esse tumor originário das células da retina, que é a parte
do olho responsável pela visão, e que afeta um ou ambos

os olhos. Esse tipo de tumor
geralmente ocorre antes dos
cinco anos de idade. A live foi
transmitida através do Youtube e Facebook do Conselho.

POSICIONAMENTO

Nota Oficial
O CREMEPE manifesta sua
preocupação com relação à
situação existente no Hospital
da Mulher do Recife em que
médicos obstetras entregaram
cartas de intenção de demissão
por conta de sobrecarga de
trabalho e escalas incompletas
de plantão, sendo a unidade
responsável pelo atendimento
de gestação de baixo e alto
risco com uma média de 600
partos mensais.
Exortamos às instâncias competentes (Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, Hospital da Mulher do
Recife, Secretaria de Saúde
do Recife e Ministério Público
de na Pernambuco), busca de

uma solução para esta grave
situação, a fim de evitar a interrupção dos atendimentos
na unidade de saúde e consequente risco de desassistência materno-infantil na Região
Metropolitana do Recife.
Recife,
11 de fevereiro de 2022.

Foto: Freepik
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FISCALIZAÇÃO

Cremepe fiscaliza comunidade
terapêutica Nova Aurora, em São
Lourenço da Mata
No dia 09/02, o 1º Secretário
do Cremepe, André Dubeux,
realizou vistoria na comunidade
terapêutica Nova Aurora em
São Lourenço da Mata, Região
Metropolitana do Recife. Esta
vistoria foi uma demanda
do Ministério Público de
Pernambuco, da 1ª promotoria

de justiça cível de Camaragibe.
O que motivou a solicitação
foi a falta de médicos todos
os dias na unidade. Porém,
na fiscalização, o Secretário
identificou a escala completa
de médicos.

FISCALIZAÇÃO

Cremepe vistoria UPA 24h de Belo Jardim e Hospital Júlio Alves de Lira

Após reunião do Ministério Público de Pernambuco, convocada pela promotoria de Belo
Jardim, uma vistoria conjunta
foi marcada no Hospital Júlio
Alves de Lira e na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), em
Belo Jardim. O Cremepe, Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) e corpo
de bombeiros ficaram de vistoriar os serviços para verificar se estão adequados para
garantir a assistência à saúde
da população. A fiscalização
do Conselho foi realizada no
dia 22 de fevereiro, realizada
pela médica fiscal Polyanna
Neves e o 3º vice-presidente,
Silvio Rodrigues.

A vistoria começou com uma
conversa com as gestoras das
unidades, que funcionam no
mesmo prédio, e com a secretária de saúde do município.
No momento da fiscalização do
Cremepe, os Bombeiros também verificavam as condições
de funcionamento das unidades para emissão do alvará.
EMERGÊNCIA - A Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) 24
horas atende pacientes de clínica médica e obstétrica, mas
não oferece atendimento de
pediatria. São 20 leitos com
um médico de plantão responsável por internações e intercorrências. A UPA tem sala de
Raio-X e leitos de observação, a

sala vermelha tem dois leitos e
conta com toda estrutura para
assistência de pacientes graves
com ventilador.
No total, a escala é composta
por três médicos generalistas
que recebem, em média, 180
pacientes por plantão. O serviço também assiste pacientes
de municípios vizinhos conta
com laboratório 24 horas e
Raio-X, além de realizar atendimento aos casos com suspeita
e confirmação de COVID-19.
HOSPITAL – No principal hospital da cidade, desde setembro
de 2021 são realizadas cirurgias nas segundas e sextas-feiras, são 4 por dia. As cirurgias

são de hérnia, vesícula e cesáreas, são realizadas em um
bloco cirúrgico que conta com
filtro Hepa que chega a filtrar
até 99,9% das impurezas e eliminam com muita eficiência
ácaros, bactérias e vírus do ar,
deixando o ambiente mais limpo. A equipe cirúrgica é composta por dois cirurgiões, um
anestesista e um pediatra nos
casos de cesáreas.
COVID-19 – São oito leitos destinados aos pacientes suspeitos
e confirmados com coronavírus que são assistidos por um
enfermeiro e dois técnicos nas
24h. No momento da vistoria
haviam 5 pacientes internados.
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FISCALIZAÇÃO

Cremepe fiscaliza
Hospital da Mulher
do Recife
O médico fiscal Sylvio Vasconcellos e a conselheira do
Cremepe Verônica Cisneiros,
fiscalizaram o Hospital da
Mulher do Recife (HMR), localizado no bairro do Curado, Região Metropolitana do
Recife, no dia 14 de fevereiro.
A vistoria foi motivada por
uma denúncia do Sindicato
dos Médicos de Pernambuco
(Simepe) a respeito da sobrecarga de trabalho e déficit
de escala médica. A unidade
da Prefeitura do Recife é administrado pelo HCP Gestão,
uma organização social de
saúde do Hospital de Câncer
de Pernambuco, através de
um contrato de gestão. O relatório do Cremepe foi encaminhado à gestão do serviço
para as devidas providências

e serviu de base para a audiência da autarquia com o Ministério Público do Estado.
A equipe do Cremepe passou
pelos setores da triagem, sala
de observação, centro de parto normal, pré-parto, parto
e puerpério, bloco cirúrgico,
sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e estar médico.
Na oportunidade, foram observados problemas relacionados
à falta de material adequado
como látex, escova de assepsia, coletor de sonda vesical
e de medicamentos como ocitocina e dipirona. Também foi
identificado o número superior de pacientes em relação a
quantidade de leitos nas salas
de observação e repouso do
paciente pós parto.

FISCALIZAÇÃO

Médicos fiscais do
Cremepe vistoriam ESF
Dom Helder Câmara III,
em Araçoiaba
No dia 25 de fevereiro os
médicos fiscais Sylvio Vasconcellos e Otávio Valença
vistoriaram a Unidade de Estratégia de Saúde da Família
- Dom Helder Câmara III, em

Araçoiaba. A fiscalização de
rotina foi uma solicitação do
1º secretário, André Dubeux,
responsável pelo setor de fiscalização do Cremepe.

O hospital conta com 152 leitos, e tem a média de aproximadamente 500 partos
ao mês, sendo 55% de parto
normal e 45% de cesárea.
De acordo com a gestão do
HMR estima-se que 33% dos
pacientes sejam de Recife,
e 66% de outros municípios.
A unidade também realiza
atendimentos a pacientes infectados pela COVID-19.
No momento da vistoria haviam 139 pacientes, e a escala médica era composta por
quatro obstetras e dois anestesistas, o que não atende a
demanda do serviço. De acordo com a diretoria da unidade, a escala está desfalcada
porque atualmente 10 obstetras estão afastados, sendo
cinco por estarem gestantes,
três no período de férias e

dois com atestado médico.
Segundo os plantonistas da
unidade a escala ideal seriam
de cinco obstetras por plantão.
Ainda na vistoria, o médico
fiscal também identificou três
pacientes na SRPA e quatro
pacientes medicadas com
sulfato de magnésio em macas no bloco cirúrgico, quando deveriam estar na Unidade de Terapia Intensiva. Outro
problema relatado pelo corpo
clínico é que alguns pacientes
acabam reagindo negativamente com os médicos pelas
dificuldades do atendimento,
principalmente pela demora excessiva. Os profissionais
relatam que não se sentem
seguros, inclusive recebem
ameaças por parte de acompanhantes.
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RECIFE

Presidente e vice-presidente
visitam HMR e levam dados da
escala médica para reunião com a
SESAU
Os médicos obstetras do Hospital da Mulher do Recife
(HMR) decidiram, em assembleia da categoria, entregar
carta de demissão coletiva à
gestão hospitalar alegando
falta de condições de trabalho
e superlotação de atendimentos. Mais de 30 especialistas
assinaram a carta, o número
significa mais de 50% do total de obstetras do serviço
que são 65. A situação chegou
ao Cremepe que enviou uma
equipe de fiscalização no dia
14 de fevereiro e ao Ministério Público de Pernambuco

(MPPE) que convocou uma
audiência virtual com a participação dos representantes
da secretaria de saúde do
Recife (SESAU) e do Sindicato
dos Médicos de Pernambuco
(Simepe).
Na oportunidade, ficou acertado que o Conselho iria indicar
o dimensionamento ideal de
profissionais por setor, seguindo as normativas do Código
de Ética Médica e levaria para
as gestões do hospital e da secretaria de saúde. Nesta quarta-feira (16/02), mesmo com

as informações detalhadas da
fiscalização, o presidente e
vice-presidente do Conselho,
Maurício Matos e Mário Jorge
Lôbo, estiveram no HMR para
confirmar os dados “in loco” e
depois seguiram para reunião
com a secretária de saúde do
Recife, Luciana Albuquerque,
na sede da Prefeitura, no bairro do Recife.

para verificarmos os números
e locais de atendimento para
termos os dados a fim de informar tanto a secretaria de saúde do Recife, quanto ao MPPE,
sobre a real necessidade – em
termos de quantitativo de
médicos – para trabalharem
adequadamente no HMR com
vistas a proporcionar uma boa
assistência à população”, explicou Matos.

“Nós estávamos no Hospital
da Mulher, onde nos reunimos
com a diretora do hospital,

REUNIÃO

Ministério Público de Pernambuco promove 2ª audiência virtual sobre a
situação do Hospital da Mulher do Recife
Dando continuidade às discussões referentes ao Hospital
da Mulher do Recife (HMR),
foi realizada no dia 23 de fevereiro, a 2ª audiência virtual
promovida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE),
conduzida pelas promotoras
de justiça Eleonora Rodrigues
e Helena Capela. O Cremepe
foi representado pelo presidente, Maurício Matos e pelo
vice-presidente, Mário Jorge
Lôbo e o Simepe pela presidente e vice-presidente, Claudia Beatriz e Walber Steffano
e o diretor, Tadeu Calheiros.
A audiência teve como objetivo estabelecer o número ideal
de plantonistas para a prestação de assistência à população do município. A reunião

e um ambiente de trabalho
seguro e confortável para os
seus profissionais”, destacou
Maurício Matos.

contou com a participação
do coordenador do Centro de
Apoio Operacional às Promotorias de Saúde (CAOP-SAÚDE) do MPPE, Édipo Soares, da
Secretária de Saúde do Recife,
Luciana Albuquerque, Aristides Oliveira, também da secretaria e da diretora do HMR,

Isabela Coutinho.
“Nos preocupa a desresponsabilização dos municípios
vizinhos para com as suas
munícipes. É preciso que o
Hospital da Mulher seja capaz
de oferecer uma assistência
digna para as suas pacientes

Por fim, foi deliberado que
uma nova audiência será realizada após o prazo de 30 dias,
onde serão ouvidas as resoluções da Secretaria Municipal
de Saúde que, neste período,
se comprometeu a reunir-se
com o Governo Estadual em
busca da resolutividade dos
problemas vividos no HMR e
recompor as escalas de plantão.
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REUNIÃO

Entidades Médicas
se reúnem com
Secretário
de Saúde de
Pernambuco para
discutir o reajuste
salarial dos
médicos do estado
O presidente do Conselho
Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), Maurício
Matos, e o vice-presidente,
Mário Jorge Lobo, se reuniram, na manhã no dia 17 de
fevereiro, com o Secretário

de Saúde do
Estado, André Longo, com a
secretária executiva, Fernanda Tavares e a presidente do
Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), Claudia
Beatriz e o vice-presidente,

Walber Steffano. O encontro,
que foi realizado na sede da
Secretaria, localizada no bairro do Bongi, sobre o reajuste
salarial dos médicos de Pernambuco.

Os números foram debatidos
na reunião e serão levados à
Assembleia para deliberação
junto aos profissionais e serão
divulgados
posteriormente
pela Secretaria.

HISTÓRIA

Em visita institucional, o 2º secretário do Cremepe, doou
à entidade o 1º eletrocardiograma do estado e a placa de
formatura da turma de 1975 da UFPE

Em visita institucional à Academia Pernambucana de Medicina (APM), no dia 16 de
fevereiro, o 2º secretário do
Cremepe, Mario Fernando
Lins, doou à entidade o 1º eletrocardiograma do estado e a
placa de formatura da turma
de 1975 da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). As

doações farão parte do acervo
histórico do Instituto Pernambucano de Medicina. Receberam os artefatos, o presidente
da Academia, Hildo Azevedo,
o vice-presidente, Fernando
Cavalcanti, o secretário-geral,
Luiz Barreto e o acadêmico,
Marcelo Valença.

Fevereiro de 2022 - Jornal do Cremepe

Foto: Divulgação UFPE

CIQUENTENÁRIO

Sociedade de Médicos Escritores de
Pernambuco completa 50 anos
A Sociedade Brasileira de
Médicos Escritores – Regional Pernambuco (SOBRAMES-PE) comemorou jubileu
de Ouro (50 anos de fundação) no dia 24 de fevereiro.
Para iniciar as comemorações promoveu a palestra
com a poetisa, escritora e
ensaísta, Anna Maria Ventura de Lyra e César sobre
“Mulher, mito de desconstrução”, dia 7 de março, às 9h,
no Memorial da Medicina,
no Derby, seguindo todos os
protocolos de prevenção à
disseminação da COVID-19.

A Sobrames-PE é um grupo de
médicos escritores que têm o
objetivo de cultivar e desenvolver atividades literárias;
promover congressos, jornadas, reuniões e outras atividades culturais; manter o culto
das tradições médicas da entidade; contribuir para estreitar
os laços de amizade entre os
seus membros; e incentivar a
publicação de obras literárias
de autoria dos seus membros.
Para o biênio 2022-2023, a
médica Maria de Fátima Gaspar Pinheiro (Mitafá) assumiu

a presidência da sociedade e
comanda as reuniões mensais
que acontecem nas primeiras
segundas-feiras do mês.
A reunião que abriu os eventos realizados ao longo do
ano do Cinquentenário foi a
palestra da poetisa, escritora
e ensaísta, Anna Maria Ventura de Lyra e César que é escritora pertencente à Academia
pernambucana de Letras e à
Academia de Letras e artes do
Nordeste, historiadora e ensaísta, além de associada honorária da SOBRAMES-PE.

Diretoria da SOBRAMES-PE:
Presidente
Maria de Fátima Gaspar
Pinheiro (Mitafá)
Vice-presidente
José Fernando de
Albuquerque Tavares
Secretário
Paulo Camelo de Andrade
Almeida
Tesoureira
Zélia Maria Cunha Monte
Bezerra
Diretor Cultural
Cláudio Renato Pina
Secretária Executiva
Mariluce Cunha Barreto
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AUDIÊNCIA

Cremepe participa de
audiência virtual do
MPPE sobre a situação
do Hospital da Mulher
do Recife
O presidente e o vice-presidente do Conselho Regional
de Medicina de Pernambuco
(Cremepe), Maurício Matos e
Mário Jorge Lôbo, participaram, no dia 14 de fevereiro,
da audiência virtual promovida pela Ministério Público de
Pernambuco (MPPE) sobre a
situação do Hospital da Mulher do Recife (HMR), que,
devido a problemas de superlotação, falta de materiais e
insumos, recebeu o pedido de
demissão coletiva de 30 médicos obstetras que atendem

na unidade. O encontro foi
conduzido pelas promotoras
de justiça Eleonora Rodrigues e Helena Capela e contou com a participação da Secretária de Saúde do Recife,
Luciana Albuquerque, acompanhada pela equipe técnica
da pasta, da diretora do HMR,
Isabela Coutinho, da diretora técnica, Cinthia Komuro
e, representando o Sindicato
dos Médicos de Pernambuco
(Simepe), a presidente, Claudia Beatriz, o vice-presidente,
Walber Steffano.

Inaugurado em 2016, o Hospital da Mulher do Recife, localizado no Curado, na Zona
Oeste da cidade, é uma unidade de grande porte instalada em uma área de 30 mil m².
Segundo a gestão do Hospital,
no último mês de janeiro foram realizados, em média 600
procedimentos e 488 partos.
São, ao todo, 66 médicos com
escalas deficitárias. Ainda de
acordo com a diretoria do
HMR e Secretaria de Saúde do
Recife, está sendo realizada
a sexta seleção simplificada,
desde 2020, com o objetivo
de solucionar o problema que
afeta diretamente a assistência prestada às pacientes.
Foi destacado ainda, que o
HMR recebe pacientes não somente da capital pernambuca-

na e sim, também, dos municípios vizinhos, o que impacta
diretamente na superlotação
do serviço. São duas salas de
cirurgia, 150 leitos ao todo, sendo 21 voltados para pacientes
de alto risco e 10 de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).
“O Cremepe está preocupado
com a assistência materno-infantil no estado de Pernambuco. Essa precarização
da assistência com a desresponsabilização de algumas
prefeituras é um dos fatores
responsáveis pelo problema
que temos hoje no Hospital
da Mulher, uma vez que 66%
dos atendimentos realizados
na unidade não são de pacientes do Recife”, pontuou
Maurício Matos, presidente
do Conselho.

ESEM

Cremepe promove aula de ética para recém-formados

Os formandos em medicina
tiveram no dia 25 de fevereiro às 14 horas, a aula ‘’Ética e
conselho profissional: o que é
necessário saber’’ promovida
pelo Conselho Regional de
Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) ministrada por Verônica Cisneiros
e Francisco Atanásio. Os conselheiros instruíram os alunos

quanto ao cuidado ao se exporem em suas redes sociais.
No decorrer da aula foram
esclarecidas dúvidas gerais a
respeito da instituição para
os alunos, como as funções
do Cremepe, e como atua de
forma cartorial, judicante e
fiscalizadora.
Também foram abordados os

demais assuntos como o encaminhamento de denúncias
médicas, como é investigada,
como ocorre o julgamento. Os
mediadores também abordaram o Código de Ética Médica
com os direitos e deveres dos
médicos. Também foi esclarecido como emitir o seu CRM
virtual, ao se registrarem na
plataforma do Cremepe.

Para finalizar, Francisco destacou a importância da união
entre os médicos. ”Nós não
estamos sozinhos, somos uma
coletividade para trocar informações e trocar ideias para
que a gente tenha realizado
o nosso sonho de início de ser
médico’’, disse Francisco.
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ESPECIAL

Fevereiro RoxoLaranja
O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) chamou atenção, em
fevereiro para as campanhas
do fevereiro roxo-laranja. O
fevereiro laranja destaca a
conscientização a respeito do
diagnóstico e tratamento da
leucemia, tipo de câncer que

ataca células do sangue. Já o
fevereiro roxo busca promover bem-estar e qualidade de
vida para pessoas portadoras
de doenças crônicas, como o
lúpus, Alzheimer e fibromialgia.

