
Jornal do CRM-ES | Ed nº 96 | Ano 23 | 2020 1

Edição N.º 96 | Ano 23 | 2021

Aprovado por unanimidade
O relatório de ações e as contas de 2020 
do Conselho foram aprovados por todos 

os médicos presentes à 
Assembléia Geral Ordinária, 

realizada em fevereiro
P. 5 e 6

CRM-ES tem nova diretoria 
Dr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira será o novo 
presidente do CRM-ES a partir de abril. Diretoria 

também passa por reformulação. Veja as 
principais propostas e os novos membros

P. 3
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Expediente

profissional e o melhor atendimento de 
saúde à população foram nossa busca 
permanente. Da pandemia para cá, 
fizemos todo o esforço para garantir 
condições seguras de trabalho para 
os colegas e o melhor atendimento 
possível para a sociedade. Em função 
disso, buscamos os apoios possíveis 
para passar por esse período com 
mais informação e segurança, agindo 
de forma pró ativa para influenciar 
a melhor tomada de decisão das 
autoridades públicas, pelo bem comum, 
e a conscientização da população. 

Aos colegas que nos sucedem na 
Direção do CRM-ES, nosso apoio e o 
desejo de muito sucesso. 

Celso Murad
Presidente do CRM-ES

A atual Diretoria do CRM-ES, 
depois de dois anos e meio no 
cargo,  se  despede em abr i l . 
Alguns membros permanecerão 
com cargos de diretores, outros 
continuarão como conselheiros. 
Dessa forma, atuarão na tomada 
de decisões do Conselho em prol de 
melhores condições de saúde, para 
a população, e de trabalho, para os 
médicos. 

É importante lembrar aos colegas 
que a mudança na Diretoria, no 
meio da gestão, é princípio básico 
da administração do CRM-ES.  

Falo por mim e pelos colegas que 
me acompanharam ao longo desse 
período na Diretoria do CRM-ES, 
que deixamos os cargos com a 
certeza de que, especialmente 
nesse último ano de 2020, o mais 
estranho da vida social mundial, 
empenhamo-nos para fazer o 
melhor pela categoria e pela 
sociedade. A pandemia mudou os 
rumos da história e nos obrigou a 
trabalhar quase todo o tempo em 
função da segurança do médico e 
da população em 2020. Começamos 
2021 da mesma forma.  

Em todo o período de gestão, a 
valorização do médico, a orientação 

Fim do primeiro ciclo
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Nova Diretoria

Mais qualificação, menos burocracia

A nova Diretoria do Conselho Regional 
de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) 
assume a gestão no dia 1º de abril e quer, 
para o período que ficará à frente da 
autarquia, ampliar a interlocução com o 
médico. 

Segundo o novo presidente, Dr. 
Fabrício Otávio Gaburro Teixeira, a 
prioridade para este segundo ciclo da 
atual gestão do Conselho é adotar ações 
que aproximem o médico do CRM-ES. 

“O Conselho é uma instituição que está 
ao lado do médico, das boas práticas da 
medicina e, portanto, da sociedade como 
um todo”, explica Dr. Fabrício Teixeira. 
A função judicante e cartorial, embora 
seja a razão principal da existência de 
qualquer conselho profissional, não 
resumem o trabalho. “Temos uma ação 
fundamental na busca pela boa medicina, 
pelas melhores condições de trabalho 
para que o médico consiga entregar o 
melhor serviço possível à sociedade.”

Medidas como a ampliação do 
programa Educação Médica Continuada 

(PEC) e a redução ao máximo possível da 
burocracia estão entre as mais relevantes 
para essa nova Diretoria. 

O momento ainda exige uma atenção 
especial para atravessar e ultrapassar a 
pandemia da Covid-19, mas, conforme o 
novo dirigente, a hora é de preparar, por 
exemplo, o PEC para permitir mais canais 
de formação para o médico capixaba, 
com atenção a todo o Estado. “Vamos nos 
debruçar sobre esse tema, para tentar 
oferecer ainda mais cursos e caminhos 
ao médico”, informa o novo presidente. 

Um programa que permita reduzir a 
burocracia do CRM-ES também está em 
estudo pela nova Diretoria, acrescenta 
Dr. Fabrício. “Faremos tudo que estiver 
ao nosso alcance para facilitar a vida do 
médico no trânsito de documentos e 
necessidades dentro do CRM-ES.”

As novas propostas se aliam à 
política desenvolvida nos dois primeiros 
anos e meio da gestão do CRM-ES, de 
valorização da medicina e do médico, 
de luta por melhores condições e de 

segurança do trabalho, de remuneração 
justa e de defesa do Sistema Único de 
Saúde (SUS), “ainda mais agora, em 
função da pandemia da Covid-19 e de 
seus desdobramentos socioeconômicos, 
em particular com a possível necessidade 
de ampliação de atendimento público de 
Saúde”, disse Dr. Fabrício.

A nova Diretoria foi eleita em 
assembleia realizada no dia 25 de 
fevereiro, conforme as normas do 
Regimento Interno. Os novos diretores 
ficarão à frente do Conselho até o dia 30 
de setembro de 2023. Os outros diretores, 
que encerram suas funções, continuam 
como conselheiros ativos. 

Da Direção anterior, foram 
reconduzidos para os mesmos cargos que 
ocupavam no primeiro ciclo da gestão, Dr. 
Ruy Lora Filho, Dr. Adib Barbosa Salume 
e Dr. Márcio Martins de Souza. O novo 
Presidente e o 2º Secretário são novos na 
Diretoria, e os demais membros passarão 
a ocupar outros cargos.

Agradecimento
Nosso reconhecimento e agradecimento ao trabalho desenvolvido pela 

Diretoria do CRM-ES, no cargo entre setembro de 2018 e março de 2021. 
Assumimos para continuar a luta, com o apoio de todos os conselheiros, 

pelas melhores condições de trabalho para o médico e por uma medicina 
de qualidade que se reflita no atendimento à população. 

- Aumentar a interlocução com o médico;

- Ampliar os cursos oferecidos pelo PEC;

- Reduzir a burocracia;

- Melhorar as condições de trabalho e da 
segurança do médico nas unidades de saúde 
pública e privada;

- Defesa do SUS.

Principais propostas da Nova Diretoria

Diretoria do CRM-ES (Abril de 2021 a setembro de 2023)

Nova Diretoria do CRM-ES lista as prioridades da gestão, que fica no comando do Conselho até 
setembro de 2023
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Capa

Dois anos em prol do médico e da 
sociedade

Por mais de um ano e meio, no início do primeiro ciclo 
de gestão do CRM-ES 2018/2023, a atuação da Diretoria do 
Conselho foi pautada na defesa incessante da medicina e 
do médico e em todos os desdobramentos que essas ações 
gerariam de bom para a sociedade. No último ano, focado no 
momento emergencial, as ações do Conselho foram voltadas 
para a segurança do médico e da população. 

O reconhecimento a esse trabalho foi confirmado pela 
aprovação das contas e da atuação do Conselho, pelos médicos 
capixabas, a cada assembleia ordinária sobre o exercício anterior, 
como na última, realizada em 2 de março deste ano. Mais uma 
vez, as contas e ações, desta feita do exercício de 2020, foram 
aprovadas por unanimidade. 

Ao longo dos dois anos e meio desta gestão, foram adotadas 
medidas de orientação aos médicos contra concursos com 
salários aviltantes, seguidas de recomendações para que 
esses não legitimassem e/ou participassem desses processos 
de seleção. 

Da mesma forma, foram denunciadas, ao Ministério Público, 
à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e aos governos 

estadual e municipais, as condições de trabalho que feriam 
princípios básicos de segurança profissional e de infraestrutura 
para a prestação de um serviço de qualidade ao público. A 
interlocução com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), em 
busca das melhores condições de trabalho, foi permanente. 
Oficiosamente, as queixas e reivindicações da classe médica, 
feitas via CRM-ES, chegaram também às prefeituras do Estado. 

Ações desenvolvidas pelo Comitê  
• Organizar, normatizar e fiscalizar as 
condições do trabalho médico, assim como, 
em conjunto com órgãos públicos, sociedades 
de especialidades médicas e outros setores 
de assistência à saúde, garantir um conjunto 
de saberes que permitisse a superação, pela 
sociedade capixaba, da pandemia 

• Fiscalizar os estabelecimentos de saúde, 
sobre o fornecimento dos EPIs necessários à 
proteção dos médicos e de outros profissionais 
de saúde, para o atendimento seguro aos 
pacientes acometidos pela Covid-19

• Discutir, com representantes médicos e 
diretores técnicos de empresas prestadoras 
de serviços na rede pública de saúde, normas 
de segurança e dificuldades enfrentadas 
pelas equipes médicas, com o objetivo de 

reunir informação para a adoção de medidas 
necessárias em defesa de um serviço de 
saúde bem estruturado para atender casos de 
Covid-19 e outras doenças 

• Elaborar e implementar pesquisa sobre as 
reais condições de trabalho do médico no 
período da pandemia 

• Intensificar fiscalizações nos hospitais 
e unidades da rede pública e privada de 
saúde para verificar a adequação às novas 
exigências da Anvisa, Ministério da Saúde, 
sociedades de especialidades e do próprio 
Conselho de Medicina, para o correto e 
seguro atendimento aos casos suspeitos e 
confirmados de Covid-19

•Realizar ações conjuntas do CRM-ES 

com parlamentares na fiscalização de 
estabelecimentos de saúde denunciados por 
assédio moral contra os profissionais médicos 

• Defender a justa remuneração de serviços 
prestados como direito médico

•Esclarecer dúvidas sobre o atendimento 
não-presencial 

• Informar sobre o posicionamento do CFM e 
do Ministério da Saúde sobre cadastramento 
médico

•Esclarecer dúvidas sobre o atendimento 
não-presencial 

• Informar sobre o posicionamento do CFM e 
do Ministério da Saúde sobre cadastramento 
médico

Foram ações de valorização da categoria, antes e durante, e de proteção do profissional e 
da sociedade, na pandemia 

Um ano de pandemia
As ações do ano de 2020 foram pautadas pela pandemia da Covid-19. Para enfrentá-la, lutando por um atendimento 
digno para a população e pela segurança do médico e dos demais profissionais que atuam na Saúde, o CRM-ES agiu 
rápido, criando o Comitê de Crise no Enfrentamento do Novo Coronavírus – Covid-19.

O CRM-ES buscou a união  de forças, com os deputados estaduais,  
para ampliar a  fiscalização das unidades hospitalares
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Capa

• Esclarecer sobre a portaria nº 639/2020 do 
Ministério da Saúde 
• Informar sobre Terapia Nutricional em 
pacientes com Covid-19 
• Elaborar e divulgar Nota Técnica para 
atualização de orientações para serviços de 
saúde 
• Orientar sobre o preenchimento das 
declarações de óbito 
• Orientar sobre medidas de prevenção e uso 
de EPI por médicos e profissionais da saúde 
• Informar sobre o lançamento pelo MPT 
de formulário para monitorar a situação das 
equipes de saúde durante a pandemia da 
Covid-19 
• Informar sobre o início da campanha nacional 
de vacinação contra a influenza; 
• Informar sobre o aumento temporário 
pela Anvisa da quantidade máxima de 
medicamentos sujeitos a controle especial
• Informar sobre a Portaria que regulamentou 
o uso da Telemedicina durante o período da 
pandemia de Covid-19 
• Solicitar o serviço Hotline à Sesa 
• Informar sobre as medidas trabalhistas no 
período de pandemia do Covid-19 
• Orientar o funcionamento do consultório 
particular e do atendimento em geral 
• Divulgar a Instrução Normativa para o uso da 
Telemedicina no período da pandemia 

• Divulgar o Informe 9 da Sociedade Brasileira 
de Infectologia
• Informar sobre a conduta dos médicos quando 
convocados para urgência/emergência, face à 
pandemia de Covid-19 
• Sugerir a suspensão de visitas familiares a 
pacientes comuns internados (não infectados 
com a Covid-19) 
• Orientar sobre a prevenção de problemas 
mentais na pandemia 
• Elaborar e divulgar Nota Técnica sobre acesso 
de pacientes aos serviços de Terapia Intensiva
• Divulgar a recomendação do CFM ao Governo 
Federal da criação de Serviços de Saúde do 
Trabalhador, para atender profissionais no 
combate à Covid-19 em hospitais 
• Combater a publicação de notícias falsas, 
com informações no Portal LinhaDeFrente, que 
dispõem de dados atualizados sobre a Covid-19 
e outras informações voltadas para os médicos 
• Lançar o “Linha de Frente”, canal de acesso 
do CFM a informações de qualidade para quem 
cuida de pacientes com Covid-19 
• Lançar a Campanha Vá ao Médico – com 
alerta à população sobre os riscos de adiar 
tratamentos, exames e consultas médicas, 
em função do medo da contaminação pela 
Covid-19
• Lançar Campanha sobre regras da 
publicidade médica 

• Publicar Resolução CRM-ES n.º 320/2020, 
sobre repouso médico
• Contratar estudo para análise estatística 
dos dados relativos à Pandemia Covid-19, 
disponibilizados no Painel COVID-19 do 
Espírito Santo, com o objetivo de nortear as 
ações e orientações da Diretoria e do Comitê 
de Crise do CRM-ES, relacionadas à pandemia 

Outras ações do CRM-ES 
Atividade Judicante 
• Estruturação do Tribunal Regional de Ética Médica para a realização 
de julgamentos e atos processuais por videoconferência, devido à 
Pandemia COVID-19 
• Intensificação dos trabalhos judicantes no Tribunal Regional de 
Ética, com o objetivo de dar maior celeridade a instrução processual 
e, consequente, conclusão e julgamento das Sindicâncias e Processos 
Ético-Profissionais 
• Intensificação dos trabalhos das Câmaras Judicantes de Sindicâncias 
• Intensificação dos trabalhos de instrução, conclusão e julgamento 
das Sindicâncias e Processos Ético-Profissionais, diminuindo o tempo 
de tramitação dos processos em andamento 
• Manutenção da digitalização dos processos, como é feito nos 
Tribunais de Justiça 
• Estruturação do setor para a implementação do processo eletrônico 
desenvolvido pelo CFM, ainda a ser implantado nos Conselhos 
Regionais de Medicina

Educação Médica Continuada (PEC)
• Aproximação do CRM-ES e do CFM com o médico, oferecendo 
orientação para o aprimoramento profissional 
• Abordagem, por meio de palestras e cursos de qualificação e 
capacitação, de conceitos e práticas das várias especialidades e 
áreas da medicina, essenciais para o aperfeiçoamento da atividade 
profissional do médico 
• Orientação, por meio de Julgamentos Simulados, aos médicos 
residentes e acadêmicos sobre o que leva o médico a sofrer um 
processo ético, a forma de evitá-lo e como é realizado um julgamento 
pelo Conselho Regional de Medicina 
• Oferecimento, de forma inédita, ao médico que atua em Prontos-
Socorros e Pronto Atendimentos, de cursos de Atualização em Urgência 
e Emergência, a fim de atualizá-los científica e eticamente na teoria e 
na prática
• Realização do 2º Curso de Ética Médica para aperfeiçoamento e 

capacitação dos médicos e acadêmicos de medicina do 12º período, 
em relação às normas éticas na atuação profissional 
• Realização da 1ª e da 2ª Oficina Judicante, para treinamento dos 
conselheiros no exercício da avaliação dos mais variados casos éticos 
visando a obtenção de mais conhecimento para exercerem a função 
judicante que o Conselho de Medicina exige
• Realização do Curso de Atualização em Urgência e Emergência Adulto, 
para qualificação dos médicos que atuam em Prontos-Socorros e Pronto 
Atendimentos

• Firmar parceria com o projeto ORIENTA 
COVID ES HUCAM-UFES, que disponibilizou 
uma linha direta de comunicação com 
médicos, enfermeiros e estudantes de 
medicina para esclarecimento de dúvidas a 
respeito da Covid-19.

Atividades Cartoriais 
• Lançamento do CRM Virtual e do Catálogo de Serviços, com 
a disponibilização de mais de 50 serviços on-line, dentre eles o 
processo de inscrição de Pessoa Física e de Pessoa Jurídica 
• Treinamento dos Empregados dos Setores de Registro Médico/
Especialidade e de Registro de Pessoa Jurídica. 

• Realização de Drive Thru para entrega da documentação médica 
aos profissionais recém-inscritos.
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Educação Continuada

O sucesso dos cursos de urgência e 
emergência

Os de adulto e de pediatria já foram ministrados; o próximo curso é de urgência e emergência 
em ginecologia e obstetrícia

A primeira turma do curso de urgência e emergência 
adulto passou pela formação em dezembro

O CRM-ES criou o curso de Atualização 
em Urgência e Emergência, ofertando 
vagas gratuitas, em três áreas: adulto, 
pediatria e ginecologia e obstetrícia. Os 
dois primeiros cursos já foram realizados, 
entre dezembro de 2020 e março deste 
ano, com duas turmas para urgência e 
emergência adulta e duas para pediatra. 
As vagas foram gratuitas e preenchidas 
rapidamente. 

Os dois cursos foram realizados no 
Vitória Grand Tech – Centro de Habilidades 
e Simulação da Emescam, empresa que 
venceu a licitação para ministrar os cursos 
de urgência e emergência. 

Os próximos, para urgência e emergência 
em ginecologia e obstetrícia, também com 
duas turmas, oferecerão 40 vagas cada. A 
previsão é que os cursos sejam realizados 
neste ano de 2021.

Os três cursos foram elaborados para 
atender médicos inscritos no CRM-ES 
que atuam em pronto-socorro e pronto 
atendimento no Espírito Santo e que, 
preferencialmente, não tenham qualificação 
em urgência e emergência. 

Fique atento ao período de inscrições, 
divulgados no site e nas páginas de 
Instagram e Facebook do Conselho. 

Nota máxima
O curso de Atualização em Urgência e Emergência Pediátrica teve 

avaliação máxima para os 63 médicos que responderam ao questionário 
de avaliação (apenas um deu nota 4,5, em uma avaliação de 0 a 5). No de 
Atualização em Urgência e Emergência Adulta, dos 35 que responderam 
ao questionário de avaliação, 91,45% também deram nota máxima.  

Entre os muitos elogios registrados, estão: “Muito satisfeita”; 
“Qualidade exemplar dos instrutores”; “Curso 100% prático e muito 
bom”; “Impressionado com a qualidade do curso”; “Final de semana 
de muito aprendizado”; “Excelente iniciativa do CRM-ES”; “Estrutura, 
equipe e didática excelentes”; “Correto o CRM-ES investir nesses cursos”; 
“Orientação impecável”; “Muito satisfeita pelo CRM-ES proporcionar 
cursos de alta qualidade”; “Curso muito bem organizado”.
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Fique Atento!

O Regimento interno é instrumento 
de garantia ao serviço médico 

O Documento define as diretrizes de atendimento e de atuação do Corpo Clínico

Você sabe o que diz o Regimento Interno 
do Corpo Clínico da instituição que você 
trabalha? Esse instrumento, essencial para 
garantir a proteção da equipe, foi tema 
de campanha do CRM-ES para dar mais 
segurança ao médico. 

Toda instituição prestadora de serviços 
de assistência médica, com mais de 30 
médicos em atuação, precisa ter seu próprio 
Regimento Interno do Corpo Clínico. Nela, 
constam as diretrizes estabelecidas na 
Resolução CFM nº 1.481, de 8 de agosto de 
1997. https://sistemas.cfm.org.br/normas/
visualizar/resolucoes/BR/1997/1481

Essas diretrizes proporcionam mais 
segurança para o bom exercício da medicina. 
Além de informar sobre o Regimento 
Interno da instituição onde você trabalha, 
verifique se ele está atualizado no CRM-ES.

O Regimento Interno também estabelece 
as normas para eleição do Diretor Clínico e 
da Comissão de Ética Médica (Resoluções 
CFM n.º 2.152/2016 - https://sistemas.
cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/
BR/2016/2152   e n.º 2.147/2016 https://
s i stemas .c fm.org .br /normas/v i sua l i zar /
resolucoes/BR/2016/2147  e a Resolução 
CRM-ES n.º 318/2020 https://sistemas.
cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/
ES/2020/318.  Todo o processo eleitoral é 
auxiliado e supervisionado pelo Conselho 
de Medicina.

É importante para a segurança do 
trabalho médico e, consequentemente, 
para o bom exercício da medicina, que 
as atribuições da Direção Clínica e da 
Comissão de Ética Médica estejam bem 
estabelecidas e que os médicos do corpo 
clínico tenham 

Atribuições 

DIREÇÃO CLÍNICA
• Responsável pela assistência médica, coordenação e supervisão 
dos serviços médicos na instituição.

• Obrigatoriamente eleita pelo corpo clínico da instituição de saúde.

• Representante do corpo clínico do estabelecimento assistencial 
perante o corpo diretivo da instituição.

• Responsável por notificar ao Diretor Técnico, sempre que for 
necessário, para que haja o fiel cumprimento de suas atribuições.

COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
• Órgão de apoio aos trabalhos do Conselho Regional de Medicina, 
dentro da instituição de assistência à saúde.

• Possui funções investigatórias, educativas e fiscalizadoras do 
desempenho ético da medicina.

• Possui autonomia em relação à atividade administrativa e diretiva 
da instituição onde atua.
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Vacinação 

Médicos de 60 anos ou mais recebem 
as duas doses no CRM-ES

A vacinação, na sede do Conselho, ajuda profissionais dessa faixa etária a retomar, 
com mais segurança, as atividades de consultório

A vacinação foi realizada no sistema drive thru, para dar mais 
segurança aos médicos e aos profissionais envolvidos

Os médicos com 60 anos ou mais, que estão em atividade e que fizeram o cadastro no CRM-ES, foram vacinados na sede 
do Conselho, em Bento Ferreira. A primeira dose foi aplicada em 22 de fevereiro e a segunda, em 22 de março. A vacinação 
ocorreu em sistema de drive thru, o que garantiu mais segurança para os vacinados. Ao todo, foram vacinados 163 médicos.

A preocupação maior do Conselho foi garantir mais segurança para o retorno do atendimento, o mais normal possível, 
nos consultórios médicos. O slogan do projeto foi “Médico vacinado é médico no consultório”. 

“O atendimento, em consultório, é muito importante para o paciente. E ele ficou comprometido com a pandemia. Muitos 
pacientes precisam desse atendimento rotineiro ou de continuidade, para manter os tratamentos em dia.

A falta do atendimento em consultório pode provocar o estrangulamento do sistema de saúde, pelo agravamento de 
outras doenças, para além do Covid-19”, explicou o presidente do CRM-ES, Dr. Celso Murad.

A vacinação, programada em formato de agenda, ocorreu sem congestionamentos. Por intervenção do Ministério Público 
Estadual e do Tribunal de Contas do Espírito Santo, a imunização só pode ser feita nos profissionais que comprovaram a 
documentação exigida na Resolução Sesa nº 014/2021, datada de 12/02/2021:

I- crachá + declaração do serviço de saúde onde atua:    II- contracheque;    III- contrato de trabalho;     IV- carteira de trabalho.

O médico do trabalho, Dr. Luiz 
Carlos Carvalho Guimarães, 
de 72 anos, foi o primeiro 
vacinado na sede do Conselho. 
Ele expressou o seu alívio por 
ter tomado a vacina: “Estou 
aliviado. A vacinação precisa 
ser feita”. Dr. Guimarães 
elogiou a parceria envolvendo 
o CRM-ES e a Unimed Vitória, 
que disponibilizou pessoal e 
as tendas de atendimento. 
As vacinas, agulhas e demais 
itens necessários para o 
processo de imunização foram 
disponibilizados pela Sesa.

Alívio
O CRM-ES, pelo apoio ao projeto de vacinação dos médicos 
de 60 anos ou mais contra a Covid-19, realizado na sede do 
Conselho entre os meses de fevereiro e março, agradece a 
profissionais e entidades que, de alguma forma, ajudaram a 
concretizar a imunização desses profissionais, fundamentais 
no atendimento em consultórios e clínicas particulares.

Apoiaram, como instituição, diretamente, a Unimed Vitória, 
que disponibilizou pessoal e as tendas de atendimento, a Sesa, 
que cedeu as vacinas, as agulhas e os demais itens necessários 
para o processo de imunização, e a PMV, que, além de liberar 
a rua para o drive thru, cedeu profissionais da sua Secretaria 
de Saúde para a aplicação das vacinas.

Gratidão


