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NACIONAL

FLAGRANTE

CFM promove webinar de
Humanidades Médicas sobre a
alteridade na relação médico-paciente
“Temos de formar médicos que
atendam o paciente biográfico, com suas dores e histórias,
e não vejam apenas a doença”, este foi um dos conselhos
dados pelo palestrante do III
Webinar de Humanidades Médicas do Conselho Federal de
Medicina (CFM), José Eduardo
de Siqueira, que discorreu sobre o tema “Nenhum homem
é uma ilha – alteridade na
relação médico paciente”. O
evento foi realizado no dia 4
de maio e já está disponível no
canal do CFM no youtube.
No início do webinar, o presidente do CFM, José Hiran
Gallo, elogiou a realização dos
webinares promovidos pela
Comissão de Humanidades
Médicas da autarquia. “Aulas
como essas do professor Siqueira mostram o quanto nossa instituição está atenta aos
grandes debates que ocorrem
no exterior e reforçam importantes reflexões sobre o assunto no Brasil”, afirmou.
A coordenadora da Comissão
de Humanidades Médicas e
conselheira federal por Pernambuco, Helena Carneiro
Leão, elogiou a qualidade do
debate “que nos levou a fazer
reflexões profundas sobre entender a dor do outro” e apresentou o blog www.humanos.
cfm.org.br, no qual são publicados artigos sobre a prática
de uma medicina mais voltada
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Cremepe identifica
diplomas falsos de
medicina e envolvidos
são conduzidos à
Delegacia de Polícia

No dia 13 de maio, dois homens
se dirigiram à sede do Conselho Regional de Medicina de
Pernambuco (Cremepe), no
Espinheiro, com diplomas falsos de medicina, na tentativa
de efetuar suas inscrições primárias junto à autarquia. Identificada a não veracidade da
documentação, após contato
com a instituição de ensino, foi

realizado o flagrante e os envolvidos foram encaminhados
à Delegacia. O Conselho está
atento a este tipo de situação e
possui protocolo padrão estabelecido para checagem da legalidade de todos os documentos apresentados no momento
da inscrição do médico, para
assim, evitar o exercício ilegal
da medicina no Estado.

SOLIDARIEDADE

Médicos Solidários fazem primeiras entregas
de donativos para famílias atingidas por fortes
chuvas na Região Metropolitana do Recife

para o paciente.
Alteridade – Na palestra, Eduardo Siqueira ressaltou a necessidade de o médico procurar
entender a dor do seu paciente.
“Falam em desumanização da
medicina. Mas nós, médicos,
realizamos um ato essencialmente humano, que é ouvir o
outro, buscar entender suas dores. Nós temos um privilégio de
atender outros seres humanos.
Devemos exercê-lo com amor e
humanidade”, defendeu.
Filmes – Ao final da apresentação de Siqueira, foi apresentado o vídeo indiano “For You”,
em que uma portadora de necessidades especiais é a única
pessoa dentro de um elevador

lotado a sair do recinto para
que ele possa se movimentar,
e cenas do filme “Um golpe do
destino”, em que uma médica
não tem empatia para informar
que um paciente provavelmente está com câncer.
No momento da arte, apresentado pelo cardiologista sergipano Lúcio Antonio Prado, ele
falou sobre o filme “O resgate
do soldado Ryan”, em que o capitão John Miller (Tom Hanks)
diz para James Ryan (Matt Damon) para ele ter um propósito
na vida, o que levou Ryan, durante toda a vida, buscar ser um
homem bom. “E qual é o nosso
propósito de vida como médicos?” questionou Lúcio Prado.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1L11YsCM8g

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
está organizando em conjunto
com o Sindicato dos Médicos
de Pernambuco (Simepe), a
Associação Médica se Pernambuco (AMPE) e a Academia Pernambucana de Medicina (APM)
a campanha “Médicos Solidários”, que consiste na arrecadação de suplementos para as
famílias atingidas pelas chuvas
na Região Metropolitana do
Recife. As primeiras entregas
aconteceram nessa primeira
quinzena de junho e foram entregues nos bairros de Jardim
Monte Verde, em Jaboatão dos
Guararapes, Várzea e São José,
no Recife. A ação contou com a
presença de representantes das
quatro entidades, o presidente
do Cremepe, Maurício Matos,
o presidente, a secretária-geral
e o diretor do Sindicato, Walber Stefanno, Cláudia Beatriz
e Tadeu Calheiros, respectivamente, e representando a Associação Médica de Pernambuco, Maria do Carmo Lencastre.

Na Várzea, as entregas foram
deixadas na sede do Projeto
Gris Solidário, que atendem
famílias em estado de vulnerabilidade no bairro, em São José
quem recebeu foi o Projeto Samaritanos, que trabalham com
moradores de rua e estão ajudando os atingidos pelas chuvas, já em Jaboatão, as entregas
foram para o bairro de Jardim

Monte Verde, o mais atingindo
das tragédias. Nessas três entregas foram doados cerca de
uma tonelada de mantimentos que foram divididos para
os três locais, como colchões,
cobertores, água, alimentos,
materiais de higiene pessoal e
roupas. As doações podem ser
entregues nas sedes das entidades, que ficam no Recife.
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ESCOLA DE ÉTICA + SOCIEDADES DE ESPECIALIDADES

LIVE: Hepatite misteriosa em crianças – O que
mostram as evidências científicas?

Cremepe realiza lives em parceria com a SPP sobre
autocuidado dos profissionais de saúde

Causando preocupação na população pernambucana desde
o surgimento do primeiro caso
suspeito da doença, no início
de maio de 2022, a hepatite
aguda grave de origem desconhecida já teve três casos notificados, na época. Atentos ao
aparecimento dessa doença, o

Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
e a Sociedade de Pediatria de
Pernambuco (Sopepe), promoveram a live com o tema “Hepatite misteriosa em crianças
– O que mostram as evidências
científicas?”. O encontro virtual
foi realizado no dia 15 de maio

com a apresentação dos especialistas, Eduardo Jorge Fonseca, que é pediatra e conselheiro
do Cremepe, da presidente da
Sopepe e infectologista pediátrica, Alexsandra Costa e do hepatologista pediátrico, Marcelo
Kerstenetzky.

https://bit.ly/3NfqrNS

Cremepe e Sopepe promovem live sobre o manejo
das infecções respiratórias agudas em crianças
O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) e a Sociedade de Pediatria
de Pernambuco (Sopepe), realizaram em 23 de maio, a live

sobre o manejo das infecções
respiratórias agudas em crianças. O encontro virtual contou
com as apresentações das pediatras Patrícia Bezerra, Lucia-

na Cordeiro e Rita Brito. A presidente da Sopepe, Alexsandra
Costa, moderou a live que foi
transmitida através das redes
sociais das entidades.

https://bit.ly/3HQk7uY

O Conselho Regional de Medicina de
Pernambuco (Cremepe) promoveu nos
dias 11 e 12 de maio, duas lives sobre
autocuidado na prática médica, a iniciativa faz parte da campanha “Quem
cuida também precisa de cuidado”, uma
parceria do Conselho com a Sociedade
Pernambucana de Psiquiatria (SPP). Os
encontros foram transmitidos ao vivo
através do canal no Youtube das entidades e estão disponíveis para acesso.
A primeira live teve como temática a
“Saúde mental do Estudante de Medicina” e contou com as apresentações
do psiquiatra e psicoterapeuta, Leonardo Machado e moderação do também
psiquiatra Antônio Peregrino. Durante
a introdução ao tema, alguns pontos
foram destacados como importantes
para o impacto na saúde mental do
estudante de medicina, como: alta performance escolar; exigência para consigo mesmo; pouca tolerância a falhas;
culpa pelo que não sabem; propensão a
sofrer pressões; medo de errar e ideias
de abandonar o curso. Na sua apresentação, Leonardo Machado trouxe dados
a respeito do assunto, como, por exemplo, que 28% dos estudantes de medicina sofrem com sintomas depressivos
e apenas 12,9% estão em tratamento.
“É preciso encontrar formas de tratar e
principalmente de prevenir”, pontuou o
especialista.

Já no segundo dia, o tema do encontro foi “Como lidar com os limites da prática médica?”, com as
apresentações do psiquiatra Alberto Gorayeb e da geriatra especialista em medicina paliativa, Mirella
Rebello. A moderação foi da secretária-geral do Cremepe, Zilda Cavalcanti. Durante a conversa, foram
elencados limites naturais do ser
humano que devem ser respeitados
em qualquer circunstância, seja ela
profissional ou pessoal. “A gente
precisa reconhecer que tanto no
conhecimento quanto na habilidade e na atitude, haverá limitações
que são nossas. Nós somos sujeitos
antes de sermos médicos”, afirmou
Alberto Gorayeb. “Precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade
para criarmos forças”, destacou Mirella Rebello.
As lives fazem parte da campanha
“Quem cuida também precisa de
cuidado”, e vão continuar durante
todo o ano.

https://bit.ly/3nkC6QZ
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Cremepe e SBC promovem I Workshop Fatores
de Risco e Doenças Cardiovasculares na Atenção

Cremepe promove Fórum de Integração para
Diretores Técnicos em Araripina e em Petrolina

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) em
parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia – Seccional
Pernambuco promoveu o I Workshop Fatores de Risco e Doenças Cardiovasculares na Atenção Básica, no dia 20 de maio, em
Petrolina. Na ocasião, foram abordados temas como: manejo da
hipertensão arterial na unidade básica de saúde; apneia do sono,
noções gerais e correlação com doenças cardiovasculares; mane-

jo das úlceras de membros inferiores de etiologia vascular; exercícios físicos, benefícios e recomendações práticas na atenção básica; manejo das dislipidemias na prevenção primária das doenças
cardiovasculares, uma visão prática; dor torácica e na unidade
básica, reconhecendo sinais de gravidade e entendendo a abordagem inicial frente à angina.

Cremepe promove curso de atualização em
emergência clínica em Garanhuns
A Escola Superior de Ética Médica do Cremepe promoveu no
dia 23 de maio a Atualização
em Emergência Clínica com a
apresentação de aulas dos presidentes das Sociedades de Cardiologia, Carlos Japhet, sobre
o tratamento da Síndrome Coronariana Aguda, e de Terapia
Intensiva, Marçal Paiva Jr. sobre
SEPSE. A atualização presencial
ocorreu no auditório do hotel
Tavares Correia, em Garanhuns,
e reuniu médicos e estudantes
de medicina. A ideia da parceria é levar atualizações de educação médica continuada para
outros municípios. O evento é
gratuito, mediante à inscrição
através do portal do Cremepe.

Diretores técnicos das unidades de saúde de Araripina,
Ouricuri, Ipubi e Trindade compareceram ao Fórum de Integração para Diretores Técnicos
promovido pelo Cremepe, no
dia 18 de maio, no auditório
da Faculdade Paraíso, em Araripina. No dia seguinte, 19 de
maio, a Integração foi realizada em Petrolina para os diretores da VIII Geres de Saúde.
O objetivo do Conselho com
os Fóruns é estreitar as relações da autarquia com os
diretores que estão na ponta
e muitas vezes têm dúvidas
sobre alguns processos. “Os diretores técnicos são braço da
entidade em suas regiões”, explicou o 2º vice-presidente do
Cremepe, Pedro Passos, responsável pela interiorização
das atividades conselhais.

Nos fóruns, o diretor do Conselho, Silvio Rodrigues, fez
uma explanação sobre a Resolução CFM Nº 2.147/2016
que “estabelece normas sobre
a responsabilidade, atribuições e direitos de diretores
técnicos, clínicos e chefias de
serviço em ambientes médicos”. Na sequência, o coordenador da assessoria jurídica
da autarquia, Joaquim Guerra,
apresentou uma aula sobre a
Legislação, Responsabilidades
e Aspectos Relevantes para os
diretores técnicos.

pe, foi um momento informativo muito bom”, disse. E ainda
destacou a importância dessas
ações de interiorização que o
Conselho tem realizado. O delegado regional de Petrolina,
Paulo Lavigne, também destacou a aproximação do Conselho com os médicos do interior.
“Foi um evento de grande valia
e importância para gente, nós
contamos com a participação
de mais de 60 gestores. Isso foi
extretamente importante para
aproximar o Conselho com os
médicos do interior do estado,
para tirarmos dúvidas e para
Para o representante do Cre- prestar um serviço de qualidamepe em Araripina, Alexandre de para toda população”, disse.
Lages, foi uma grande oportunidade de reunir os colegas
e tirar dúvidas. “Nós ficamos
extremamente satisfeitos com
a presença dos diretores técnicos de toda a região do Arari-
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REUNIÃO

Secretário de Saúde reúne entidades
médicas e diretorias dos serviços para
discutir as UTIs pediátricas do Estado

MPPE promove webinário sobre as
boas práticas na atenção obstétrica
em Pernambuco

O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo reuniu
representantes das entidades
médicas – Cremepe, Simepe e
Sopepe, diretorias das emergências e secretaria de Saúde
do Recife para discutir o aumento do número de atendimentos de casos de bronquiolite no Estado que estão gerando
indicação de tratamento em
Unidades de Terapia Intensiva.
A reunião ocorreu na sede da
Secretaria de Saúde do Estado,
no Bongi.
Leitos de Unidade de Terapia
Intensiva e Intermediária devem ser abertos no estado e os
últimos 10 pediatras do concurso serão chamados, hoje, além
de 45 fisioterapeutas para com-

por a rede de assistência pediátrica em Pernambuco. Essas
foram algumas medidas discutidas na terça-feira (17/05), que
reuniu representantes das entidades médicas, das diretorias
das emergências pediátricas do
Estado e especialistas.
A reunião foi convocada pelo
secretário Estadual de Saúde
diante do número crescente de casos de crianças com
bronquiolite que tem superlotado as emergências pediátricas. De acordo com os
especialistas, essas doenças
sempre acontecem nesta época do ano, porém, neste ano,
o número está sendo além do
esperado.

Participaram da reunião o presidente do Cremepe, Maurício
Matos, o diretor, Silvio Rodrigues, representantes do IMIP,
Hospital Barão de Lucena,
Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital Correia Picanço e também da secretaria
de saúde do Recife, Sindicato
dos Médicos e Central de Regulação de Leitos. Em nome
dos especialistas, a presidente
da Sociedade de Pediatria de
Pernambuco, Alexsandra Costa,
participou do encontro.
De acordo com o secretário, estamos na 20ª semana epidemiológica que tende a ser a pior.
“Tudo indica que depois desses
15 dias, vamos ter uma queda”,
explicou.
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https://bit.ly/39NwnA8

O Ministério Público de Pernambuco de Pernambuco
(MPPE), por meio do Centro
de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAO Saúde),
e com o apoio do Núcleo de
Estudos Temáticos em Saúde
(NETS), promoveu o Webinário Recomendação 01/2021
do Cremepe e as boas práticas na assistência obstétrica
em Pernambuco, no dia 31
de maio, através de plataforma online. O conselheiro
e obstetra Olimpio Moraes
apresentou Recomendação
n° 01/2021 do Cremepe, que
recomenda aos médicos a
articulação da equipe multiprofissional na assistência
obstétrica ao trabalho de
parto, parto e puerpério. Ele
também é membro da Câmara Técnica de Ginecologia e
Obstetrícia do Conselho Federal de Medicina.

A iniciativa, alusiva ao Dia
Internacional de Luta pela
Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, celebrado
em 28 de maio, teve como
público-alvo: promotores de
Justiça com atuação na área
da saúde, gestores estaduais
e municipais de saúde, gestores municipais e estaduais de
unidades que atuam na assistência obstétrica, comitês e
conselhos setoriais, trabalhadores do SUS, estudantes e
interessados em geral.

conizados pela Organização
Mundial de Saúde e seguido
por agências sanitárias no
mundo inteiro, inclusive a
brasileira. Dessa forma, a promoção desse debate servirá
para a divulgação de uma atuação incessante do Ministério
Público de Pernambuco, que
agora conta com a adesão de
parceiro da escola do Cremepe”, comentou o coordenador
do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde do
MPPE (CAO Saúde), promotor
de Justiça Édipo Soares.

“A busca incessante por uma
atenção obstétrica de qualidade por parte dos profissionais e estabelecimentos
de saúde ganha importante
apoio do órgão de classe médica, culminando para que
essa atenção seja qualificada
e atenda aos preceitos pre-

“A Recomendação Cremepe 001/2021 preenche uma
lacuna quanto à orientação
dos profissionais referente às
boas práticas na atenção obstétrica e à articulação com a
equipe multiprofissional, o
que favorece um atendimento
integral, centrado no cuidado

e no melhor desfecho para a
atenção ao parto. Assim, é importante que o seu teor seja
de conhecimento de todos e
paute a atuação ministerial
quanto ao tema”, destacou a
promotora de Justiça Maísa
Silva Melo de Oliveira.
Para comentar sobre a recomendação e iniciativas que
vêm sendo adotadas para sua
divulgação e implementação,
também participaram da discussão representantes da Secretaria Estadual de Saúde, do
Comitê Estadual de Prevenção de Mortalidade Materna
e Infantil de Pernambuco, do
Conselho Regional de Enfermagem (COREN/PE); do CAO
Saúde/MPPE, e do Conselho
de Secretarias Municipais de
Saúde de Saúde de Pernambuco (COSEMS/PE).
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CONCURSO

Médicos terão fotografias expostas
nas sedes do Cremepe
HOMENAGEM
O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) promove um concurso
fotográfico voltado para médicos de todo o
estado. As inscrições são gratuitas e podem
ser realizadas através do formulário: https://
bit.ly/concursofotocremepe. A temática do
concurso é “Pernambuco e seus encantos mil”
e é subdividida em cinco categorias: Águas de
Pernambuco, O Grande Recife, Cultura Pernambucana, Paisagens do Sertão, Paisagens
do Agreste e Zona da Mata. Os 15 primeiros
colocados terão as suas obras de arte expostas de maneira permanente nas dependências
do Conselho e delegacias regionais. O regulamento consta no portal da autarquia www.
cremepe.org.br.
As fotografias enviadas deverão representar
Pernambuco ou aspectos culturais do Estado. Cada participante poderá concorrer com
apenas uma foto por categoria, que deverá
ser enviada através do formulário. A foto concorrente deverá ser anexada em alta resolução (tamanho máximo de 1GB). A relação dos
classificados será disponibilizada no site do
Conselho.
UMA TERRA DE ENCANTOS MIL
Cultura, história e belas paisagens litorâneas
e sertanejas: Pernambuco é repleto de belezas naturais e encantos. O médico pernambucano que gosta de se aventurar pelo universo
da fotografia, está convidado a mostrar o seu
talento, e a inspiração será lançar um olhar
diferenciado à terra do Leão do Norte.
CONFIRA O REGULAMENTO NO PORTAL DO
CREMEPE
https://bit.ly/
concursofotocremepe

Cremepe parabeniza
o Dr. Hildo Azevedo
pela outorga do título
honorífico de Professor
Emérito da UPE
O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
parabeniza o médico Hildo Azevedo pela outorga do título honorífico de Professor Emérito da Universidade de Pernambuco
(UPE), oficializada no dia 27 de maio. A honraria foi prestada ao
neurocirurgião devido à sua vida acadêmica e serviços prestados à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade.

REUNIÃO

Comissão de Saúde
Suplementar do
Cremepe se reúne com
representante do Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (CADE)
A Comissão de Saúde Suplementar do Cremepe se reuniu, no dia 03 de maio com a representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Ana Sofia Monteiro. O encontro ocorreu de forma híbrida e contou com participantes de forma presencial e
virtual. A Comissão é coordenada pelo 2º secretário do Cremepe, Mario Fernando Lins, que comandou a reunião. Também estiveram
presentes os conselheiros: Fábio Moura, Carlos Eduardo Cunha e Virgílio Carneiro Leão.
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FISCALIZAÇÕES

SAMU de Goiana
O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
vistoriou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
de Goiana, na Zona da Mata Norte do Estado, no dia 2 de maio. A
fiscalização foi realizada pelo médico fiscal Sylvio Vasconcellos
e o relatório encaminhado à diretoria para encaminhamentos.

Hospital e Maternidade
de Abreu e Lima
No dia 9 de maio, o médico fiscal, Sylvio Vasconcellos, fiscalizou
o Hospital e Maternidade de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. A demanda partiu de uma solicitação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Hospital Dom Malan, em
Petrolina
No dia 19 de maio, o Presidente, Maurício Matos, a Secretária
Geral, Zilda Cavalcanti, e os diretores de interiorização e de
comunicação, Pedro Passos e Silvio Rodrigues, fiscalizaram o
Hospital Dom Malan, em Petrolina. A conselheira que compõe
a comissão de fiscalização, Verônica Cisneiros, também participou da vistoria no serviço que chega a realizar 600 partos por
mês. O grupo foi recebido pela diretora da unidade.

Hospital da Restauração
No dia 3 de maio os diretores do Cremepe, Maurício Matos,
presidente, e Silvio Rodrigues, 3º vice-presidente, vistoriaram a
emergência do Hospital da Restauração, área central do Recife.
Os conselheiros foram recebidos pelo diretor da unidade, Miguel
Arcanjo, para averiguar as condições estruturais da emergência
de trauma. Após conhecimento que um cano havia estourado e
parte do forro desta ala da unidade cedeu, o presidente do Conselho mobilizou a equipe de fiscalização para ir ao local.
De acordo com o gestor do hospital, no momento da ocorrência,
os 15 pacientes entubados foram transferidos provisoriamente
para sala amarela e os outros pacientes do local também foram realocados para as outras dependências da emergência. Por
volta das 17h do dia 02 de maio, o problema foi reparado e os
setores afetados voltaram a funcionar. O gestor ressaltou que os
pacientes não agravaram e não houve óbitos.

FISCALIZAÇÕES

Unidade Mista Leônidas Pereira de Menezes, em São
José do Belmonte
A Unidade Mista Leônidas Pereira de Menezes, em São José do
Belmonte, no Sertão do Estado, foi fiscalizada no dia 18 de maio
pelo diretor do Cremepe, Silvio Rodrigues. A vistoria faz parte do
cronograma da autarquia de fiscalizar todas as unidades mista
dos Estado. Em São José do Belmonte, o serviço é gerido pela
Organização Social BHCL, que assumiu a unidade no dia 2 de
maio. No momento da fiscalização, haviam 7 pacientes internados.
A unidade tem 3 enfermarias de clínica médica com 9 leitos, 4 leitos de pediatria, mais um leito de isolamento, além de dois leitos
na sala vermelha. Já na observação, são 9 leitos, 6 de clínica e 3
de pediatria. Na unidade, também são realizadas cirurgias eletivas
nas segundas-feiras e nas terças, apenas de 15 em 15 dias.
A escala de plantão é composta por dois plantonistas por dia,
inclusive no final de semana. Desde o dia 9 de maio foi implantado o 4º evolucionista. São 4 médicos diaristas, 13 enfermeiros,
2 farmacêuticos, assistente social, 33 técnicos de enfermagem.
O Raio-X funciona em um lugar anexo, de segunda à sexta. A
farmácia é 24 horas e Laboratório também. A média de atendimento é de 200 pacientes por dia.
Os casos de pacientes graves são referenciados para Serra Talhada ou Arcoverde, quando precisa de transferência o médico
do serviço acompanha o paciente.

Emergência pediátrica do
Hospital Barão de Lucena
No dia 3 de maio, o presidente do Cremepe, Maurício Matos, e
o diretor da autarquia, Silvio Rodrigues, fiscalizaram a emergência pediátrica do Hospital Barão de Lucena (HBL), na Iputinga.
A gestão do serviço comunicou ao Cremepe a superlotação de
pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave em crianças.
De acordo com a diretora do serviço, Ángela Santos, no final de
semana a situação estava mais grave, no momento da vistoria
o serviço assistia 16 pacientes nas salas vermelha e amarela,
sendo 12 pacientes na lista de espera da lista de UTI da central
de regulação de leitos, sendo 5 entubados.
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GIRO

INSCRIÇÃO PRIMÁRIA

Cremepe recebe visita
institucional do médico
fiscal do CREMEC, Bruno
Benevides

ESEM promove aula de ética para os recémformados em medicina da UNINASSAU
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No dia 06 de maio, o Cremepe recebeu a visita institucional do
médico fiscal do Conselho Regional de Medicina do Ceará (CREMEC), Bruno Benevides. O encontro teve como objetivo trocar experiências com o departamento de fiscalização pernambucano,
que já tem quase 40 anos de atividade. Durante o período da manhã, Bruno Benevides acompanhou também uma fiscalização do
médico fiscal Otávio Valença na Unidade Saúde da Família (USF)
Embriões I e II, em Abreu e Lima.

Conselheira do Cremepe
ministra aula sobre “O
médico, a ética e o sistema
de saúde”, em Araripina
No dia 18 de maio, a conselheira e representante da Escola Superior de Ética Médica (ESEM) do Cremepe, Verônica Cisneiros,
ministraou aula sobre “O médico, a ética e o sistema de saúde”
para os alunos de medicina da Faculdade Paraíso, em Araripina.
A aula foi solicitada pelos alunos da instituição e tem o intuito de
aproximar cada vez mais a entidade médica dos futuros profissionais do Estado.

A Escola Superior de Ética Médica (ESEM) do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) realizou, no dia 26 de
maio, a aula de ética para os recém-formados da Universidade Maurício de Nassau (Uninassau). A aula remota foi apresentada
pelo coordenador da ESEM, Fernando Cabral, e pela conselheira Sandra Araújo. O encontro virtual contou com mais de 100 participantes.
“O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e
ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente”,
explicou a conselheira, citando o Art.2 da Lei Nº 3.268, de 30 de setembro de 1957.

Diretor do Cremepe
se reuniu com
representantes dos CRP e
Crefito

Vice-presidente do
Cremepe participou da
audiência virtual do MPPE

Entidades médicas se
reúnem com a SGTES
para discutir o prontuário
eletrônico nas unidades de
saúde do Recife
A conselheira do Cremepe e médica de familía, Verônica Cisneiros, participou, no dia 03 de maio, de uma reunião junto a
representantes do Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde (SGTES), na sede da pasta. O encontro teve como objetivo
discutir a manutenção do prontuário eletrônico nas unidades de

O vice-corregedor do Cremepe, Fernando Oliveira, se reuniu, no dia
11 de maio, com representantes dos Conselhos Regionais de Psicologia, Fonoaudiologia e de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O
objetivo do encontro é discutir a prescrição médica de tratamentos
e procedimentos com a equipe multidisciplinar.

O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), Mário Jorge Lôbo, participou, no dia 19 de maio,
de uma audiência virtual do Ministério Público de Pernambuco
(MPPE) juntamente ao Secretário de Saúde do Estado, André Longo
para discutir o aumento da fila de espera por leito de UTI Infantil
para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
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Telessaúde e telemedicina
no estado são temas de
reunião entre Cremepe e
SES
No mesmo dia que o Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou a Resolução Nº 2.314/2022, o presidente e o 2º secretário,
Maurício Matos e Mario Fernando Lins, e a conselheira Verônica Cisneiros se reuniram com a Secretária Executiva de Atenção
à Saúde, Cristina Mota, e a equipe de Telessaúde da secretaria
para discutir sobre a regulamentação da incorporação de saúde
digital com ênfase mas estratégias de Telessaúde e telemedicina
no âmbito do Sistema Único de Saúde no Estado de Pernambuco.

Presidente e vicepresidente do Cremepe
participaram de reunião
com o Secretário de Saúde
O presidente e o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), Maurício Matos e Mário Jorge Lobo,
participaram de reunião com o Secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, com o presidente, a secretária geral e o diretor do
Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), Walber Steffano,
Claudia Beatriz e Tadeu Calheiros, respectivamente, no dia 12 de
maio, na sede da pasta. A pauta do encontro foram as emergências
pediátricas do estado, a cirurgia pediátrica do Hospital Barão de
Lucena (HBL) e a regulação de leitos da ginecologia em Pernambuco. Vale salientar que o Conselho realizou uma vistoria na emergência pediátrica do HBL no início deste mês.

SES reúne diretoria do
HBL e Cremepe para
discutir o reforço na escala
Na reunião foi definido que haverá o contrato emergencial de cirurgiões pediátricos para composição da escala com dois plantonistas
para o plantão de 12h, a partir do dia 27 de maio. A reunião foi realizada no dia 23 de maio, com a Secretária Executiva de Atenção à
Saúde do Estado, Cristina Mota, os diretores do Cremepe, Maurício
Matos, presidente, e Silvio Rodrigues, e as diretoras do Hospital Barão de Lucena, na sede da Secretaria, no Bongi. O objetivo da reunião de urgência foi para discutir a situação da unidade, principalmente, em relação a escala de plantão dos cirurgiões pediátricos.
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