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SOBRAMES

HOMENAGEM

Verdade e mentira nos reinos da realidade e da
ficção é tema de reunião da Sociedade Brasileira
de Médicos Escritores de Pernambuco

Médico Hildo Azevedo recebe voto de
aplauso pela Assembleia Legislativa do
Estado de Pernambuco

Verdade é tudo aquilo que a
gente acredita e ficção é aquilo
que a gente inventa e normalmente tem um propósito. Essa
foi a primeira explicação do
escritor Alexandre Santos, na
reunião de julho da Sociedade
de Médicos Escritores (Sobrames) de Pernambuco, realizada no Memorial da Medicina,
no Derby. A palestra faz parte
da comemoração de 50 anos
da Sociedade e reúne mensalmente os médicos escritores do
Estado.

O médico neurologista e professor, Hildo Rocha de Azevedo,
recebeu, por meio da Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco (Alepe), através
de requerimento do deputado
Tony Gel, um voto de aplauso.
O médico foi homenageado
após ganhar o título de professor emérito da Universidade de
Pernambuco (UPE) pelos relevantes serviços prestados ao
estado de Pernambuco.

Para a reunião do mês, o convidado foi Alexandre Santos que
é escritor, engenheiro, ex-presidente da UBE-PE, presidente
da Associação Brasileira de
Engenheiros Escritores e coordenador nacional da Câmara

Brasileira de Desenvolvimento
Cultural. Ele apresentou a palestra “Verdade e mentira nos
reinos da realidade e da ficção”, onde fez reflexões sobre
a palavra como instrumento
de trabalho dos escritores. “A

palavra é nosso instrumento
de trabalho, é uma arma, podemos alcançar este ou aquele
significado”, explicou.

descrever o mundo segundo
ele vê. Ele também fez referência a algumas obras e em
seguida passou a palavra para
que a plateia participasse.

Para o palestrante, a arte é a
forma usada pelo homem para

Cremepe lamenta falecimento do
médico Cyro de Andrade Lima
Dr. Cyro também foi secretário
de saúde de Pernambuco, pai
da ex-primeira dama Renata
Campos e avô do atual prefeito
do Recife, João Campos que o
homenageou em suas redes sociais. Neste momento, a comunidade médica expressa condolências aos colegas, amigos e
familiares. Merece ser homenageado pelo médico fantástico
que foi, professor dedicado e
médico de famílias inteiras.

Dr. Cyro era natural do Recife,
formou-se em medicina pela
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 1953, trabalhou nos municípios de São
Lourenço da Mata e Vitória de
Santo Antão. Ele foi secretário
estadual de Saúde de 1987 a
1990, durante o segundo governo de Miguel Arraes, em
1987, atuou como gastroenterologista e foi professor da
UFPE, onde formou diversos
médicos que sempre lembra-

Formado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
no ano de 1969, Hildo Azevedo é médico, atual presidente
da Academia de Medicina de
Pernambuco (APM) e grande
entusiasta do Sistema único de
Saúde (SUS).

CONCURSO

Médicos terão fotografias
expostas nas sedes do
Cremepe

PESAR

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) lamenta profundamente
o falecimento do médico Cyro
de Andrade Lima, aos 92 anos.
O renomado professor, médico de uma humanidade singular e referência profissional
deixa um legado de dedicação
e responsabilidade com a ética na medicina. O médico faleceu no domingo, 24 de julho.

De acordo com o estatuto da
UPE, o título de Professor Emérito é concedido a professores
aposentados do quadro da universidade, que tenham se des-

tacado ao longo de sua carreira
de magistério. Com mais de 50
anos dedicados à saúde, o médico homenageado é considerado um dos maiores nomes da
neurocirurgia brasileira, tendo
realizado estudos, pesquisas e
atendimentos de alta complexidade.

rão dele pela dedicação e sensibilidade ímpar.
Nas redes sociais, o médico
recebeu uma série de homenagens de políticos e artistas pernambucanos. O Cremepe deseja condolências aos amigos
e familiares do médico neste
momento de pesar. O velório
foi realizado no Cemitério de
Santo Amaro, área central do
Recife.

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe)
promoveu, entre os meses de
maio e julho, o concurso fotográfico voltado para médicos
de todo o estado. 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 dele-

gacias regionais. 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.
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LIVES

INAUGURAÇÃO

Cremepe promove live sobre o uso do DIU para
redução da mortalidade materna

Presidente do Cremepe participa
da inauguração da radioterapia do
Hospital Universitário Oswaldo Cruz

No dia 06 de julho, o Conselho
Regional de Medicina (Cremepe) transmitiu, através das redes
sociais, uma live sobre “Ampliação do uso do DIU para redução
da mortalidade materna: Quais
barreiras precisamos discutir?”.
A apresentação foi da médica,
professora do Departamento
de Ginecologia e Obstetrícia da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e pós-doutora em
contracepção no Population
Council, Carolina Sales Vieira,
comentários da coordenadora
da saúde da mulher da Secretaria de Saúde de Pernambuco

(SES-PE) Cleonúsia Vasconcelos,
e a moderação foi do conselheiro, Olímpio Moraes. O Dispositivo Intrauterino (DIU) é um método contraceptivo com duração
média de 10 anos, que não possui hormônios e beneficia as mulheres que não desejam engravidar. Com comprimento de 2 a 3
cm, o DIU é inserido no útero da
mulher, e tem o potencial de eficácia de 99,3%. De acordo com a
Secretaria Estadual da Saúde de
Pernambuco, a inserção do dispositivo no estado cresceu cerca
de 860% entre os anos de 2015
e 2018.

https://bit.ly/3vwSySE

Live “Ser mãe e médica: Quais os desafios?”
Na segunda quinzena de julho, o Conselho Regional de
Medicina (Cremepe), transmitiu uma live sobre “Ser mãe e
médica: Quais os desafios?”.
A apresentação foi da médica
psiquiatra, Carla Zambaldi, e a
moderação foi da ginecologista e obstetra, Luiza Menezes. A
aula faz parte da parceria do
Cremepe com a Sociedade Per-

nambucana de Psiquiatria que
busca abordar temas voltados
à saúde mental dos médicos.
A live compõe a campanha
“Quem cuida também precisa de cuidado” que já trouxe
temas como limites da prática médica, gerenciamento do
tempo, desafios do estudante
de medicina.

https://bit.ly/3cY9Stm

PEDIATRA: Qual o seu propósito?
No dia 26 de julho, o Cremepe e a Sociedade de Pediatria
de Pernambuco promoveram
uma live em comemoração do
Dia do Pediatra (27 de julho), o
encontro online foi sobre o propósito da pediatria. A live teve
apresentação da presidente da
Sopepe, Alexsandra Costa, e da
cardiologista Márcia Cristina
Amelia da Silva. A transmissão
foi pelo Instagram e Youtube
das duas entidades.

https://bit.ly/3Bz4GGz

O presidente do Conselho
Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), Maurício
Matos, prestigiou, no dia 20 de
julho, a inauguração do serviço de radioterapia do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz
(HUOC – UPE). A expectativa
é que, a partir da implantação
do departamento, sejam atendidos mais de mil usuários por
ano, prestando assistência oncológica integral aos pacientes
da rede estadual. Também esteveram presentes na cerimônia o
Secretário de Saúde do Estado,
André Longo e membros da diretoria do serviço.

“Parabenizamos a diretoria do
HUOC, bem como a Secretaria
Estadual de Saúde pela inauguração deste novo serviço que
vai facilitar e tornar mais ágil o
tratamento de pacientes oncológicos e diminuir a carência de
radioterapia em Pernambuco
com um serviço de qualidade e
100% SUS”, pontuou o presidente do Cremepe.
O novo serviço conta com uma
série de equipamentos para
a modernização e avanço do
atendimento na unidade, que
incluem um acelerador linear
de fótons e elétrons; uma má-

quina de telecobaltoterapia,
um sistema de planejamento
tridimensional; um conjunto
para a braquiterapia composto por um sistema de braquiterapia de alta taxa de dose;
quatro fontes de Iridium 192 e
uma mesa cirúrgica. Dentre os
profissionais que compõem o
serviço recém-inaugurado estão médicos radioterapeutas,
enfermeiros, técnicos em enfermagem, físicos e tecnólogos em
radiologia/radioterapia.
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JULHO VERDE

A importância da identificação dos fatores de
risco e do tratamento precoce do câncer de cabeça
e pescoço

No dia 07 de julho, o Conselho
Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) promoveu
live em alusão ao Julho Verde.
A apresentação contou com a
participação da vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
(SBCCP), Fátima Matos, do cirurgião de cabeça e pescoço e
médico fiscal do Cremepe, Sylvio Vasconcellos e do também
cirurgião de cabeça e pescoço,
Bartolomeu Cavalcanti.
O Julho Verde foi instituído
com o objetivo de conscientizar os brasileiros sobre a
importância do diagnóstico
precoce para a eficácia no
tratamento e chamar atenção
para os sintomas do câncer
de caebça e pescoço. Segundo levantamento do Instituto
Nacional de Câncer (Inca), no
Brasil, este tipo de câncer deve
acometer, anualmente, de 35
mil a 40 mil brasileiros. A previsão para o ano de 2022 é de
surgirem 36.620 novos casos
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O QUE É CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO?

PREVENÇÃO

Os tumores malignos (câncer) que aparecem na boca, orofaringe,
laringe (local onde estão as cordas vocais), nariz, seios nasais, nasofaringe, órbita, pescoço, tireoide, couro cabeludo, pele do rosto e
do pescoço são chamados de Câncer de Cabeça e Pescoço. Os mais
comuns são esses aqui citados. Se você estiver com algum desconforto na garganta ou apareceu alguma ferida na boca ou região da
cabeça e do pescoço que te deixou preocupado, procure logo o especialista para que a lesão seja precocemente avaliada e tratada.

Procure manter uma alimentação saudável, pratique atividade física regularmente, mantenha sua higiene bucal em dia, evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, use protetor solar e abandone o fumo. Parar de fumar, inclusive, é a melhor maneira de evitar
a maioria dos cânceres de boca, faringe e laringe.
Fique atento e vá ao médico regularmente.

SAIBA IDENTIFICAR O CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO

de câncer de cabeça e pescoço no Brasil, sendo 19.480 em
homens e 17.140 em mulheres.
Este ano, o tema da campanha
é: Julho Verde: Consciência &
Atitude.

Nódulo, dor de garganta persistente, dificuldade para engolir, alterações na voz ou rouquidão por mais de 15 dias, ferida na boco, no rosto
ou no couro cabeludo que não cicatrizam em duas semanas são sintomas que podem indicar câncer de cabeça e pescoço.
Ao perceber esses sinais que seu corpo emite, procure um cirurgião de cabeça e pescoço. Ele é o profissional preparado para diagnosticar
e, se for o caso, indicar e conduzir o tratamento cirúrgico para o paciente que tem algum tipo de tumor nessa região. O diagnóstico e o
tratamento precoces aumentam as chances de cura.

De acordo com a SBCCP o diagnóstico e o tratamento precoces aumentam as chances de
cura deste tipo de câncer.

Fonte: SBCCP

RESGATE HISTÓRICO
A SBCCP instituiu o Julho Verde
no Brasil, ampliando a divulgação do dia 27 de julho como o
Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de
Cabeça e Pescoço. Essa iniciativa conta com o apoio da Organização Mundial da Saúde
(OMS), da União Internacional
para o Controle do Câncer, do
governo brasileiro, que passou
a adotar a data no calendário
oficial do Ministério da Saúde
(https://bvsms.saude.gov.
br/datas-da-saude/), e com o
apoio de entidades afins.

PRINCIPAIS SINTOMAS DO CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
• Aparecimento de nódulo no pescoço;
• Manchas brancas ou avermelhadas na boca;
• Ferida que não cicatriza em duas semanas;
• Dor de garganta que não melhora em 15 dias;
https://bit.ly/3PJkgDG

• Dificuldade ou dor para engolir;
• Alterações na voz ou rouquidão por mais de 15 dias.
Esses sinais também são causados por outras condições clínicas. Portanto, é importante conversar com seu médico.
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Revista Bioética do Conselho Federal
de Medicina completa 30 anos
Em 1993, o Sistema Único de
Saúde (SUS) tinha apenas três
anos de existência e crescia
no país um debate sobre os
dilemas éticos enfrentados pelos médicos. Nesse contexto, o
Conselho Federal de Medicina
(CFM) criou a Revista Bioética,
primeiro periódico do Brasil a
se dedicar aos conflitos éticos
na condução da vida. O primeiro número trazia artigos sobre
AIDS, assunto pouco abordado
naquela época. Como em todas
as edições seguintes, os artigos
davam uma perspectiva plural
e multidisciplinar ao tema em
debate.
Para celebrar os 30 anos da Revista Bioética, o CFM promoveu
uma solenidade comemorativa
no dia 12 de julho, na sede da
autarquia, em Brasília. Estiveram presentes ex-editores, representantes do corpo editorial
e pareceristas Ad hoc. “Ao longo dos anos essas pessoas têm
se mostrado extremamente

dedicadas. E é o compromisso
deles, aliado ao apoio institucional do CFM, que levou a
Revista Bioética ao patamar de
excelência que ela tem. É justo
que façamos essa homenagem”
reconhece a editora geral da
revista, Helena Carneiro Leão,
que é conselheira federal por
Pernambuco.
“Sou um fã incondicional da
Revista Bioética. E agradeço
aos colegas que dedicaram seu
tempo a este projeto tão importante. O CFM é importante, pois
damos as condições materiais,
mas o corpo editorial é quem
mantém a revista em circulação”, elogiou o presidente do
CFM, José Hiran Gallo.
Continuidade – Quando o primeiro número da Revista Bioética foi lançado, havia dúvidas
se o projeto teria continuidade
e uma desconfiança de que
haveria interferências do CFM
na seleção dos artigos. Os te-

mores foram em vão: nesses
30 anos, todas as diretorias do
CFM mantiveram o apoio à revista e respeitaram as decisões
do Conselho Editorial. Como resultado, o periódico brasileiro é
o único especializado no tema
indexado em conceituadas bases de dados internacionais tais
como: SciELO, Latindex, Lilacs,
DOAJ, Redalyc e recentemente na Scopus. Neste momento,
aguarda o resultado do processo de avaliação na plataforma
Web of Science.
Para o primeiro editor da Revista Bioética, Sérgio Ibiapina,
a independência do Conselho
Editorial é uma das razões que
explica a longevidade do periódico. “Isso pode ser considerado
a regra de ouro para a sobrevivência de uma publicação, ou
seja, que não sofra qualquer
interferência em seu conteúdo”,
argumenta.
“Ao mesmo tempo em que dá

autonomia, a diretoria do CFM
dá todo o apoio institucional
e financeiro para que a revista
seja editada. Isso é fundamental. O CFM faz isso muito bem.
Não é de agora, é de sempre.
Com isso, a revista jamais apresentou um patamar decrescente, sempre evoluindo para melhor”, destaca Sidnei Ferreira,
editor da revista entre outubro
de 2014 a setembro de 2019.
Qualidade editorial – Editor
do periódico entre outubro de
2004 a fevereiro de 2007 e de
outubro de 2009 até setembro
de 2014, Gerson Zafalon lembra
que os artigos publicados servem de base teórica para vários
cursos, entre eles o de pós-graduação em ética e bioética da
Universidade Federal do Ceará.
“Podemos dizer que a revista
impulsionou o ensino da bioética no país. Também o único
periódico brasileiro dedicado
exclusivamente ao campo Bioética indexado no país”, afirmou.
“Na realidade, ela tem um peso
acadêmico muito forte. É um
receptáculo de grande parte
das publicações dos cursos,
abordando os temas mais candentes dos conflitos e dilemas
éticos existentes hoje, no país
e no mundo”, destaca Ibiapina.
Ele elogia ainda o fato de a revista não ter ficado apenas na
esfera médica, aceitando muitas contribuições das ciências
humanas.
Tendência é que Revista amplie
a presença internacional
Para a editora-geral da revista

entre outubro de 2019 a abril
deste ano, Tatiana Bragança, a
epidemia provocado pelo vírus
Sars-Cov-2 foi uma oportunidade para o fortalecimento do
periódico. “A pandemia nos levou a realizar eventos virtuais,
como três webinares de bioética em 2020 e dois em 2021.
Também foi propulsora para
que convidássemos o professor português Rui Nunes como
editor científico honorário da
revista, a professora Natália
Teles como editora assistente”,
conta. A contribuição desses
professores será mais um passo
para a internacionalização do
periódico.
Desde março de 2018, o periódico passou a ser trimestral,

critério importante para atingir
novas indexações em bases de
dados internacionais, o que ampliará ainda mais a visibilidade
internacional da publicação
para a comunidade científica e
acadêmica. A Revista Bioética
também conta com a avaliação
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) que hoje tem
nota A2.
Além da periodicidade, o periódico do CFM atinge vários indicadores de excelência como:
conteúdo científico relevante,
gestão editorial, composição
da equipe editorial, processo
de avaliação de manuscritos e
o número de artigos publicados por ano. Além da tiragem

em papel, a revista conta ainda
com sua publicação online na
íntegra em português, inglês
e espanhol na página do CFM,
SciELO e demais bases indexadoras.
“Estamos em trabalho contínuo
para novas indexações e novos
caminhos. Tenho certeza que
vamos conseguir”, prevê a atual
editora geral, Helena Carneiro
Leão. “Foram 30 anos de muitas
vitórias, no sentido de manter
um padrão de qualidade e de
conquistar leitores. Não é fácil,
mas tenho certeza que vamos
continuar acompanhando as
mudanças, a evolução e as novas tecnologias”, afirma.
Texto: CFM
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FISCALIZAÇÕES

Cremepe fiscaliza Policlínica e
Maternidade Professor. Arnaldo Marques

FISCALIZAÇÕES

Fiscalização no município de Petrolândia e Tacaratu

No dia 20 de julho, os conselheiros do Cremepe, Everton
Abreu e Mª do Carmo Godoy
vistoriaram a Policlínica e
Maternidade Professor Arnaldo Marques, localizada no
Ibura, Zona Oeste do Recife.
A vistoria foi solicitada pelo
Sindicado dos Médicos de
Pernambuco (Simepe) e teve
como objetivo a avaliação
das instalações físicas da unidade, as condições de trabalhos dos médicos, bem como
a escala profissional, além do
acompanhamento da reforma
da unidade com o intuito de
assegurar a segurança do trabalho ético dos médicos tanto
para os pacientes quanto para
os profissionais de saúde. O
relatório de vistoria será encaminhado à diretoria para
encaminhamentos.

No dia 13 de julho, a equipe
de fiscalização do Cremepe
fiscalizou unidades de saúde
de Petrolândia e Tacaratu,
no Vale do São Francisco. Na
primeira cidade, a unidade
vistoriada foi o Hospital Municipal Dr. Francisco Simões
Lima e na segunda, a Unidade
Mista Edmir Ferraz Gominho.
A demanda foi solicitada pela
coordenação de fiscalização e
o relatório será encaminhado
à diretoria.

Fiscalização no município
de Machados

Fiscalização no
município de Jatobá

O médico fiscal do Conselho
Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe),
Sylvio Vasconcellos, vistoriou,
no dia 18 de julho, o Hospital
Edison Alvares, no município de
Machados. A unidade realiza
uma média de 80 a 100 atendimentos por dia, possui 14 leitos
e um médico de plantão, que
realiza os atendimentos aos
pacientes e as transferências, o
que vai de encontro à Resolução Cremepe N° 11/ 2014.

No dia 12 de julho, a equipe
de fiscalização vistoriou o
Hospital Municipal de Jatobá, localizado no Sertão de
Itaparica, distante 500 km do
Recife. A vistoria foi realizada
pela médica fiscal Polyanna
Neves e a demanda foi da coordenação de fiscalização. O
relatório será analisado pela
diretoria do Conselho.
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EVENTO

Certificado Digital Gratuito do CFM é
tema de palestra no CertForum

A segunda edição do Fórum Virtual de Pediatria do Conselho
Federal de Medicina (CFM) irá
discutir os reflexos da pandemia
de Covid-19 na prática da especialidade médica. Marcado para
o dia 12 de agosto, o evento terá
como foco dois aspectos: as repercussões da crise sanitária sobre a saúde mental das crianças
e adolescentes e o cenário atual
das infecções respiratórias em
Pediatria. O conselheiro do Cremepe Eduardo Jorge Fonseca
apresentará uma aula sobre o
impacto oculto da pandemia na
infância e a vacinação.

A experiência do CFM com a
oferta do Certificado Digital
gratuito para todos os médicos
brasileiros foi apresentada durante o 19º Fórum de Certificação Digital (CertForum), promovido pelo Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação (ITI
Brasil). O CertForum é o maior
evento na área de certificação
digital do país e anualmente
reúne empresas certificadoras,
profissionais de informática e
representantes da iniciativa privada e pública. Mais informações sobre esses dois serviços
podem ser obtidos em www.
certificadodigital.cfm.org.br e
www.prescricaoeletronica.cfm.
org.br
Fonte: CFM
EVENTO

IV Jornada Urológica do interior de Pernambuco
Na primeira quinzena de agosto,
a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) vai realizar a quarta
edição da Jornada Urológica do
Interior, o evento está marcado
para acontecer nos dias 5 e 6
de agosto, no Garanhuns Palace
Hotel, em Garanhuns, município do agreste de Pernambuco.
As inscrições estão sendo feitas
pelo site: jornadaurologicape.
com.br
Chegando na sua quarta edição,
a Jornada Urológica do Interior
teve sua última edição no ano

II Fórum Virtual de Pediatria do CFM

de 2015, no Hotel Armação do
Porto, em Porto de Galinhas. O
evento, que sempre conta com
a participação de vários estados e professores internacionais,
consiste no debate e palestras
de temas relevantes para a Urologia que contribuirão para o
desenvolvimento profissional e
teórico de médicos já formados
e estudantes. Para saber da programação acompanhe as redes
sociais da SBU, instagram: @
sbu_pernambuco ou pelo site
jornadaurologicape.com.br.

“Pediatras de todos os estados
terão a oportunidade de debater
a saúde do público infanto-juvenil nesse contexto de pandemia.
Sabemos que desafios impostos
foram muitos e, a partir deste
Fórum, pretendemos criar e ampliar grupos de trabalho para
discussão e apresentação de
alternativas para a atenção diferenciada à saúde de crianças
e adolescentes”, adianta coordenador da Câmara Técnica
de Pediatria do CFM, Donizetti
Giamberardino.

“Para as crianças, o isolamento se traduziu em perda da rotina reconfortante da escola,
esportes, recreação, amigos e
oportunidades de desenvolvimento social e emocional”, destaca o relatório The State of the
World’s Children 2021: On my
mind. Além disso, o isolamento
social e o distanciamento do
ambiente escolar prejudicaram
no processo de aprendizagem
e no desenvolvimento da fala e
da linguagem das crianças, sobretudo, na faixa etária de até
2 anos.

Segundo relatório recente divulgado pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef),
estima-se que, em escala mundial, pelo menos um em cada
sete crianças e adolescentes
com idade entre 10 e 19 anos
vivam com distúrbio mental
diagnosticado; mais de 1,6 bilhão sofreram alguma perda de
educação, com pelo menos 463
milhões incapazes de acessar o
aprendizado remoto.

Programação – Após a abertura,
será realizada a mesa redonda
“Saúde Mental”, que debaterá
o impacto causado pela pandemia Covid-19 no desenvolvimento cognitivo da criança e
adolescente; os transtornos de
comportamento e personalidade na pandemia e pós-pandemia; distúrbios de sono e comunicação; ansiedade, depressão
e ideação suicida; entre outros
pontos.

Ainda no período da tarde, será
realizada a mesa redonda sobre
o cenário atual das infecções
respiratórias em Pediatria, com
amplo debate acerca dos dados
epidemiológicos mais recentes de infecções respiratórias;
a atual cobertura vacinal do
Programa Nacional de Imunizações (PNI); os mitos e verdades
da imunização infantil para Covid-19; e a morbidade pós-covid
em crianças e adolescentes.
O evento é totalmente gratuito. O acesso será por inscrição
prévia e posteriormente serão
disponibilizados certificados de
participação no fórum aos que
acompanharem a atividade pela
plataforma Zoom.
As inscrições podem ser realizadas através do site do CFM:
www.portal.cfm.org.br
Com informações do Conselho
Federal
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Programa Mãe Legal promove roda de diálogo sobre
Entrega Voluntária para Adoção
para adoção de um modo seguro, consciente e responsável.

O programa Mãe Legal, desenvolvido pelo Núcleo de Curadoria Especial e Proteção à
Família (Nuce), da 2ª Vara da Infância e Juventude do Recife do
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), promoveu, no dia
18 de julho, uma roda de diálogo voltada aos procedimentos
legais sobre a entrega voluntária de crianças para Adoção. A
conselheira do Cremepe, Sandra Araújo, participou do evento que foi realizado na Escola
Judicial do Judiciário estadual
(Esmape), e teve como objetivo
principal fortalecer a Rede da
Infância e Juventude do Estado em prol do alinhamento de
ações que garantam os direitos
de mulheres no que se refere à
entrega voluntária de crianças
para adoção, de modo a garantir o direito previsto no Estatuto
da Criança e do Adolescente
(ECA), que permite que as mulheres possam se reportar à
Justiça e, assim, formalizarem
o interesse de aderir à entrega voluntária, contando com a
garantia do sigilo em torno do

referido ato.
Na roda de diálogo, estiveram presentes o coordenador
executivo da Governança da
Justiça pernambucana, o juiz
titular da 2ª Vara da Infância e
Juventude do Recife, Élio Braz;
a coordenadora da Infância e
Juventude (CIJ) do TJPE, juíza
Hélia Viegas; a coordenadora do Programa Mãe Legal, a
psicóloga Ana Cláudia Souza;
a promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Ana da Fonte;
bem como representantes de
diversos órgãos de classes que
compõem a Rede da Infância
e Juventude de Pernambuco,
como o Conselho Regional de
Medicina de Pernambuco (Cremepe), de Enfermagem e de Assistência Social; além de membros de maternidades públicas
e privadas do Estado.
A abertura oficial do evento
foi realizada pelo coordenador
executivo da Governança da
Justiça pernambucana e cria-

dor do Programa Mãe Legal
no TJPE, juiz Élio Braz, que, na
ocasião ressaltou não apenas
o objetivo principal da roda
de diálogo, que é fortalecer a
parceria já existente entre o
Tribunal e as instituições que
compõem a Rede de Proteção
da Infância e Juventude de
Pernambuco, como também
falou da satisfação com o fato
de o TJPE ter alcançado cinco
premiações na ação Prioridade
Absoluta do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), entre estes o
próprio Mãe Legal, e também
os projetos Entrega Responsável, Programa Acolher, Audiências concentradas no sistema
socioeducativo e #PartiuFuturo.
“O nosso intuito é a busca do
aperfeiçoamento dos procedimentos relativos à temática
da entrega voluntária responsável em Pernambuco, com a
garantia do sigilo do ato e do
atendimento adequado para as
mulheres que desejam entregar crianças para a adoção no
Poder Judiciário. Estamos tam-

bém aqui para comemorar as
cinco premiações que a área da
Infância e Juventude do TJPE
alcançou recentemente através
do Prêmio Prioridade Absoluta
CNJ, o que demonstra o nosso
esforço e reconhecimento no
empenho das gestões do TJPE
nas práticas de proteção às
crianças e adolescentes”, falou
o magistrado.
A apresentação da roda de diálogo foi efetuada pela coordenadora da Infância e Juventude
do TJPE, juíza Hélia Viegas, que
destacou a satisfação de reunir
e fortalecer as ações em parceria com as instituições da Rede
em prol da melhoria dos serviços para as mulheres e crianças.
Na ocasião, a magistrada também apresentou toda a equipe
do Programa Mãe Legal, que foi
implantado de forma pioneira
pela 2ª Vara da Infância e Juventude do Recife (2ª VIJ), em 2009,
e desde então se estendeu para
todo o Tribunal pernambucano,
garantindo às mulheres o direito de entregar as suas crianças

“A grande relevância de um
evento como este é fortalecer
o trabalho do TJPE em conjunto com os demais órgãos que
fazem parte da Rede de Proteção da Infância e Juventude
de Pernambuco, uma parceria
que vem sendo fundamental na
efetivação da entrega voluntária de crianças para a adoção.
Essa roda de diálogo tem como
finalidade debater a responsabilidade de todos os partícipes
desse serviço de proteção e de
garantia de direitos das mulheres e crianças, âmbito no qual
devemos ser cada vez mais céleres, efetivos e acolhedores”,
afirmou a coordenadora da CIJ.
A coordenadora do Programa
Mãe Legal, a psicóloga Ana
Cláudia Souza, fez uma apresentação da iniciativa, citando
pontos desde o contexto de
sua criação, em 2009, incluindo convênios firmados com a
Prefeitura do Recife em prol da
proteção às mulheres e crianças, bem como os principais
pontos de atuação do Programa. “Este momento de debate
com as diversas instituições
parceiras só vem fortalecer a
Rede de proteção à Infância
no Estado, para, assim, juntos
construirmos possibilidades de
trazer mais respeito aos direitos da criança e da mulher no
tema da entrega voluntária da
criança para a adoção”, ressaltou Ana Cláudia.
Os juízes do TJPE, Élio Braz e
Hélia Viegas, iniciaram a roda

de debates com o tema Aspectos legais da Entrega de
Crianças para Adoção; e, na
sequência, todos os representantes das instituições parceiras participaram da roda de
diálogo com suas respectivas
proposições. A ideia é que,
após a roda de debates promovida nesta segunda-feira, cada
partícipe institucional construa
documentos, como resoluções
e normas, que possam orientar seus profissionais sobre a
Entrega Voluntária. Ainda de
acordo com a coordenadora
do Mãe Legal, Ana Cláudia, no
segundo semestre deste ano,
será montado um calendário
de oficinas, de modo que sejam
expostos os planos de cada instituição parceira acerca da atuação de seus profissionais em
relação ao tema.
Também presente no evento, a
promotora Ana da Fonte, abordou a necessidade de renovar
as discussões sobre os direitos
das mulheres gestantes que
desejam entregar suas crianças
para adoção, e que têm esses
direitos já garantidos no ECA.
“Debates como estes permitem que as nossas instituições
possam avançar ainda mais
na garantia dos direitos dessas
mulheres e crianças, bem como
nas suas respectivas proteções
legais”, pontuou a promotora.
Para Aracele Cavalcanti, representante do Coren-PE, o evento
teve muita relevância, sobretudo para que cada órgão de
classe possa estar inserido nas
discussões a respeito da entrega voluntária de crianças para

a adoção. “Há um certo desconhecimento daqueles que estão
na porta, no atendimento inicial, em relação ao desconhecimento das leis em torno da entrega voluntária. Então, é muito
importante que os profissionais
de Saúde estejam presentes
neste evento hoje, firmando o
compromisso de melhorar o
atendimento às mulheres que
desejem entregar crianças para
a adoção. Estar aqui é poder ver
o tema com mais profundidade”, afirmou.
A assistente social do Conselho Regional de Serviço Social
(CRESS), Mariana Hora, também destacou a relevância do
encontro para os profissionais
de sua área de atuação profissional. “Nós atuamos em diferentes espaços nos quais as
mulheres gestantes procuram
ajuda. Por isso, como assistente
social, eu observo que precisamos entender como funcionam os programas de entrega
voluntária do Poder Judiciário,
para direcionarmos, encaminharmos essas mulheres, e ajudá-las no seu processo, de um
modo correto”, pontuou a assistente social.
No evento promovido pela 2ª
Vara da Infância e Juventude
do Recife, todos os participantes e representantes de classe
decidiram por definir e constituir um Grupo de Trabalho (GT),
em uma construção coletiva
voltada a efetivar um protocolo de atendimento que assista
a mulher que deseja entregar
voluntariamente uma criança para a adoção, desde a sua

chegada às instituições de saúde até a sua procura pelo Poder
Judiciário para ser atendida em
sua decisão, com a exposição
clara de seus direitos e com a
garantia do sigilo em torno do
ato, sem que para isso não sofra ou passe por nenhum tipo
de constrangimento.
Os participantes da roda de
diálogo receberam um manual
informativo sobre o Programa
Mãe Legal e o livro Entrega
Responsável de Crianças para
Adoção – A experiência da 2ª
Vara da Infância e Juventude
do Recife. Organizada pelo
juiz Élio Braz, em parceria
com Aeldja de Carvalho, Ana
Cláudia Souza, Ana Cláudia de
Melo, Fabiana Romão e Fábio
Monsão da Silva, a obra foi lançada em 2019, com edição e
publicação realizada pela Esmape. A apresentação e prefácio foram efetuados pelo atual
presidente do TJPE, desembargador Luiz Carlos Figueirêdo,
e pelo decano do Tribunal, desembargador Jones Figueirêdo.
O livro é dedicado a todas as
mulheres acompanhadas pelo
Programa Mãe Legal que, num
gesto de coragem e protagonismo, conseguem quebrar com
expectativas e pressões sociais
e se permitem questionar sobre o seu desejo de exercer a
maternagem de uma criança a
quem dão à luz.
Fonte: TJPE
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EVENTO

Gestão dos Conselhos em debate no II Encontro
de Secretários-Gerais
As ações realizadas e planejadas para aprimorar a atuação
e gestão das autarquias foram
tema de apresentações e discussões no II Encontro Nacional de Secretários-Gerais dos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina (CRMs), em
Brasília. A Secretária-Geral
do Cremepe, Zilda Cavalcanti,
participou do encontro.
Os conselheiros responsáveis
pela coordenação das entidades estiveram reunidos no
CFM para discutir temas administrativos, como gestão de
documentos e a implementação de mudanças para adoção

presentantes dos Conselhos
os objetivos desse trabalho,
que visa proporcionar maior
transparência e eficiência
à atuação dos Conselhos.
“A Governança nada mais é
que a gestão estruturada das
ações do Conselho Federal
de Medicina junto aos Conselhos Regionais de Medicina,
alinhada com o planejamento estratégico do CFM, que
tem como objetivo fazer com
que o sistema conselhal cresça como um todo”, definiu Dilza Ribeiro.
Busca da excelência – Também o coordenador adminis-

to de excelência aos médicos
do Brasil e a toda sociedade”,
ressaltou Ponce.
Todos os representantes dos
CRMs participaram do evento, de forma presencial ou
remota. No encontro, eles
discutiram medidas que propiciem aos CRMs alcançar
um padrão de excelência
no atendimento ao médico,
como a oferta de cursos de
capacitação
profissional
aos colaboradores; orientações sobre a plataforma
online do Governo Federal
E-Social; além da importância da implementação da Lei

Manual de Procedimentos
Administrativos – Encerrando a reunião, o Encontro
dos secretários-gerais tratou sobre a atualização do
documento, além discutir a
importância do engajamento dos regionais como forma
de padronização das ações
e avaliação da qualidade do
cadastro de médicos.
Além desses assuntos, foram
apresentados projetos da Secretaria Geral com a Tecnologia da Informação. Entre as
ações previstas, estão o aprimoramento da ferramenta de
prescrição eletrônica e tam-

NOTA DE REPÚDIO
A Associação Médica de Pernambuco (AMPE), Academia Pernambucana de Medicina(APM), Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Pernambuco (COOPANEST), Conselho Regional de
Medicina do Estado de Pernambuco (CREMEPE) e o Sindicato dos
Médicos de Pernambuco (SIMEPE) vêm a público manifestar, com
veemência, total repúdio ao fato divulgado pela mídia nacional,
diante da conduta praticada por um médico anestesista durante
uma cesariana, fato ocorrido nas dependências do Hospital da Mulher de São João de Meriti – RJ.
É repugnante, inaceitável e monstruoso o que aconteceu. Esse tipo
de comportamento infringe a ética profissional, além de desrespeitar uma gestante em um dos seus momentos de maior fragilidade
emocional.
Atitudes como essas não representam a categoria médica e jamais
serão toleradas por todas as entidades médicas, que possuem o
dever institucional de zelar pela boa prática da medicina e da segurança do paciente, em estrita observância aos princípios morais,
éticos e legais.
Ressaltamos também a nossa solidariedade com a vítima, assim
como todas as outras pessoas que sofreram esse ato repulsivo e
que fere toda uma categoria que trabalha arduamente pela vida
de seus pacientes.

de um sistema de governança
corporativa pelos Conselhos.
O tema foi apresentado pela
Secretária-Geral do CFM, Dilza Teresinha Ambrós Ribeiro,
e pelo coordenador Administrativo do Conselho, Adriano
de Oliveira Ponce. A diretora
da autarquia apontou aos re-

trativo do Conselho destacou
a importância da implementação desse sistema nos trabalhos: “a governança tem
papel fundamental na transformação da cultura nos Conselhos de Medicina, elevando
com isso o patamar de todo o
sistema e alavancando todas
as ações para um atendimen-

Geral de Proteção de Dados
(LGPD). O assessor Jurídico
do CFM, João Paulo Simões,
apresentou aos participantes do evento a importância
da legislação e aplicação
aos conselhos e também
ações que podem ser alinhadas ao CFM.

bém o desenvolvimento do
Sistema Integrado dos Conselhos de Medicina (SICOM),
serviço que pretende integrar
as autarquias de forma on-line, substituindo o atual Sistema Integrado de Entidades
Médicas (SIEM).
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