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Fiscalização ampliada por 
melhores condições de 

trabalho

Um olhar mais apurado
 para os médicos

do interior
P. 3 P. 6 e  7

A cessão do Certificado Digital, gratuitamente, para todos os médicos do Estado, e o novo site do 
CRM-ES, mais ágil e interativo, coroam o final de um ano difícil, em função do enfrentamento da 

pandemia, mas cheio de conquistas e de perspectivas para a Medicina Capixaba em 2022.

Um ano cheio de conquistas
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Editorial

a pandemia e das perdas para a 
categoria, o CRM-ES exerceu seu 
papel e ainda terminou 2021 cheio 
de novidades. Ampliamos cursos, 
palestras, contatos. Nosso Programa 
de Educação Médica Continuada 
(PEC) ficou mais robusto – será 
maior em 2022 – e cada vez mais 
próximo do médico em cada região 
do Estado.
Fizemos, para o ano 2022, um 
planejamento de fiscalização mais 
abrangente. A ideia é aumentar 
em muito nossa ação em prol das 
melhores condições possíveis de 
trabalho para o médico capixaba. 
No último mês de 2021, o Conselho 
de Medicina ofereceu um serviço 
dos mais úteis aos médicos, o 
Certificado Digital gratuito e criou 
uma Nova Plataforma de Prescrição 
Eletrônica. Os dois casos falicitam a 
vida dos colegas. 
Nesse mesmo mês, oferecemos um 
novo site, mais bonito, moderno 
e ágil, para tornar ainda mais 
desburocratizado os serviços 
prestados ao médico pelo Conselho.

Feliz 2022!
Dr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira 

Presidente do CRM-ES 

Depois de quase dois anos de pandemia 
e de um dos períodos mais desafiadores 
da história para a Medicina, a chegada 
de 2022 tem de ser muito comemorada. 
Cada médico e cada profissional que 
atua na área de saúde sai deste período 
extenuado, mas certo de ter cumprido 
a função dele com a nobreza que o 
momento exigia.
Não vamos esquecer nunca dos 
colegas que acabaram perdendo a 
vida para a Covid-19 e nem deixar 
de lamentar tantas outras vidas 
perdidas, mas entramos em 2022 
com muito mais esperança de 
ultrapassar este momento. 
Apesar da dificuldade de lidar com 
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Expediente

Ufa, chegamos a 2022!
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Fiscalização

Por melhores condições de trabalho

O ano de 2022 começa com uma proposta ambiciosa 
para aumentar ainda mais a efetividade da fiscalização 
do CRM-ES. “A Ideia é ter um canal para que o médico 
colabore com o Conselho a identificar os locais que 
necessitam de mais fiscalização. Nosso objetivo é ser 
mais certeiro no agendamento das fiscalizações e lutar 
cada vez mais pelas melhores condições de trabalho 
para o médico e de saúde para a população capixaba”, 
explicou o diretor de Fiscalizações do Conselho, o 
conselheiro Dr. Juliano Cezar Miertschink Pina. 
Está em estudo o desenvolvimento de um aplicativo 
pelo qual os médicos capixabas poderão apontar 
problemas dentro de suas unidades de trabalho, 
auxiliando no direcionamento das prioridades para 
fiscalização. Segundo Dr. Juliano Pina, o coordenador 
de Fiscalização, o conselheiro Dr. Andre Carnevali da 
Silva, já desenvolveu com sucesso projeto parecido 
durante a pandemia de Covid-19, que está sendo usado 
como piloto para ampliar a abrangência do serviço.

Mais próximo do Ministério Público
O Conselho de Medicina e o Ministério Público 
do Espírito Santo negociam uma ação cada vez 
mais próxima, para tornar a fiscalização mais 
efetiva, com melhores resultados para o médico 
e para a sociedade. 
Ações mais afinadas permitem, por exemplo, que 

“O uso do aplicativo foi uma excelente iniciativa, 
que ajudou muito na fiscalização das condições de 
trabalho e de atendimento durante a pandemia”, 
disse o diretor de Fiscalização. 
Dr. Juliano Pina adiantou, também, que haverá 
um redimensionadas de força de trabalho dentro 
do Conselho visando ampliar a capacidade de 
fiscalização do CRM-ES, conforme o planejamento 
estratégico do Setor. 
Para o presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício Otávio 
Gaburro Teixeira, esse projeto aumenta os 
investimentos em fiscalização e cria uma perspectiva 
de melhores condições de trabalho para o médico 
em todo o Espírito Santo. 

casos que exijam atitudes mais ágeis acabem 
tendo resultados mais rápidos. “O Conselho tem 
um poder adstrito aos preceitos éticos e ao 
exercício de boas práticas médicas”, explica o 
diretor de Fiscalização, o conselheiro Dr. Juliano 
Cezar Miertschink Pina.

Conselho quer ampliar a efetividade da fiscalização
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Certificado Digital

Serviço gratuito para os médicos capixabas

O Conselho Federal de Medicina (CFM) e o CRM-ES 
passaram a oferecer desde dezembro de 2021, 
gratuitamente, a todos os médicos o Certificado Digital 
em nuvem, registrado e no padrão ICP-Brasil. Com 
isso, os médicos que estiverem adimplentes poderão 
solicitar o certificado. A ferramenta é imprescindível 
para quem trabalha com telemedicina, mas pode ser 
usada também no atendimento presencial.
O presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício Otávio Gaburro 
Teixeira, explicou que o Certificado Digital gratuito é 
uma mostra dos serviços cada vez mais avançados que 
o Conselho de Medicina têm prestado ao médico. “A 
gestão está alinhada com este novo mundo digital e 
ágil. Oferecemos uma gama de serviços que tornam 
a vida do médico mais fácil.”
Segundo o presidente do CFM, Mauro Ribeiro, o 
certificado digital gratuito é um marco histórico 
no sistema conselhal. “Faz parte do conjunto de 
iniciativas da agenda de transformação digital 
estabelecida pela nossa gestão que busca entregar 
ao médico serviços modernos e de maior qualidade, 
totalmente alinhados ao mundo cada vez mais 

digital. Além disso, trabalhamos também para 
estabelecer o mesmo nível de excelência em todo 
o sistema conselhal, como forma de cumprimos a 
nossa missão institucional de forma mais eficaz e 
eficiente possível. ”
A iniciativa faz parte do Projeto Integrado de 
Identificação Médica, que tem como objetivo 
promover o mais completo sistema de identificação 
dos médicos brasileiros, agregando modernidade, 
segurança e melhor experiência para o usuário.
Até agora, o médico emitia o documento de 
identificação profissional no Conselho Regional de 
Medicina e para ser reconhecido no mundo virtual 
deveria procurar uma autoridade certificadora para 
fazer a coleta dos dados biométricos e biográficos. 
Agora, assim que for feita a captura da biometria 
no CRM-ES, os dados serão  encaminhados para 
o PSC (Prestador de Serviço de Confiança), que 
realizará a validação. A partir de então, o médico 
já consegue emitir seu certificado digital em 
nuvem. Com isso, ganha tempo e reduz custos com 
deslocamento e atendimentos.

O Certificado é uma ferramenta imprescindível para quem trabalha com telemedicina
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Certificado Digital  

Como Fazer o Certificado
Para ter direito ao Certificado Digital, o médico deve estar 
adimplente e com os seus dados atualizados no sistema do 
CRM-ES. No caso dos médicos recém-formados, a emissão do 
Certificado Digital será feita no mesmo momento em que ele for 
ao Conselho recolher seus dados biométricos para a confecção 
da Carteira de Identificação Médica (CIM).
Quem fez sua inscrição a partir de 2011 ou atualizou seus dados 
biométricos no CRM-ES após essa data, poderá fazer o seu 
Certificado Digital por meio do CRM Virtual (crmvirtual.cfm.org.
br). Os médicos com inscrições anteriores a 2011 deverão se dirigir 
ao CRM-ES para atualizar seus dados cadastrais e, assim, pedir o 
Certificado Digital.
Após atualizar os seus dados cadastrais no CRM-ES, o médico 
deverá baixar o aplicativo Vidas, por meio do qual ele assinará 
digitalmente os documentos.

Benefícios, como médico e como cidadão
Com o Certificado Digital os médicos poderão 
assinar digitalmente documentos médicos, 
agilizar os procedimentos de consulta e usar 
a assinatura digital na prescrição de exames e 
receituários – inclusive de controle especial. 
O certificado também poderá ser usado na 
assinatura de outros documentos, como 
procurações e contratos, e na relação com a 
Receita Federal e outros órgãos governamentais. 
Tudo isso com a garantia de autoria, integridade 
e autenticidade do documento, de maneira ágil 

e sem a necessidade de impressão em papel.
Um documento com assinatura digital assegura 
reconhecimento jurídico e atesta que o signatário 
está ciente e de acordo com o seu conteúdo, já 
que o certificado digital identifica com segurança 
quem colocou a assinatura.
O Certificado Digital do CFM tem validade de um 
ano e pode ser renovado gratuitamente por mais 
quatro vezes, totalizando cinco anos sem nenhum 
custo adicional para o médico.

1 – O que é o Certificado Digital do CFM em nuvem?
É um certificado digital no padrão ICP-Brasil oferecido para os médicos capixabas pelo CFM/CRM-ES.

2 – Qual a diferença entre um certificado digital em nuvem e os demais tipos de certificados?
O certificado digital na nuvem tem as mesmas funcionalidades dos demais certificados, geralmente arquivados em 
computador, celular, cartão inteligente ou token. A diferença é no modo de armazenamento, que fica localizado na 
nuvem da empresa certificadora. Esta tecnologia permite que ele possa ser acessado de qualquer dispositivo e lugar 
do mundo, 24 horas por dia, sete dias por semana. O maior benefício que esta modalidade apresenta é a mobilidade, 
pois basta estar conectado à internet para acessá-lo.

3 – Onde os médicos poderão usar o Certificado Digital do CFM?
O Certificado Digital pode ser utilizado para a assinatura de documentos eletrônicos como prescrições médicas, 
contratos, procurações, além de servir como meio seguro de identificação pessoal em sites com acesso restrito. Também 
pode ser usado em órgãos federais e estaduais que trabalham com a assinatura digital, como a Receita Federal.

O aplicativo Credencial Médica serve para o médico armazenar as informações do seu e-CRM. Serve como 
uma carteira de identificação digital. Já o aplicativo Vidas é o APP do certificado em nuvem e servirá para a 
assinatura digital de documentos.

4 – Qual a diferença entre o aplicativo Credencial Médica e o aplicativo Vidas? Quais são as funcionalidades 
de cada um dos aplicativos?

ATENÇÃO, cheque se a resposta do CRM-ES à sua solicitação de CERTIFICAÇÃO DIGITAL não       
está na sua caixa de spam.
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Educação continuada

Um olhar mais apurado para o interior
Mais de mil médicos e/ou estudantes de medicina participaram dos eventos promovidos 
pelo PEC em 2021

Um dos temas abortados em Santa Maria de Jetibá foi AVC e outras doenças 
neurológicas durante a pandemia da Covid-19

Julgamento Simulado realizado na Emescam, em novembro de 2021

O Programa de Educação Médica Continuada (PEC) assistiu 
cerca de 700 médicos e pelo menos 400 estudantes de 
Medicina em 2021. A maioria dos eventos foi realizada no 
interior do Estado, levando informação e atualização para 
os profissionais que atuam em todo o Espírito Santo. 

“Queremos estar cada vez mais próximos do médico 
capixaba, onde ele estiver”, explicou o presidente do CRM-
ES, Dr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira. 

Segundo o coordenador do PEC, Dr. Maurício Pires 
Anastácio, o objetivo é continuar ampliando os eventos 
no interior, exatamente para levar palestras e cursos de 
atualização a cada região do Estado. “Nossa preocupação 
com o colega do interior se justifica porque é evidente que 
há, em todas as regiões metropolitanas, e o Espírito Santo 
não é exceção, mais acesso aos cursos de atualização. 
Vamos tentar estar cada vez mais presentes, oferecendo 
mais informação a todos.”

Atualização
Foram, ao todo, 33 módulos oferecidos em 2021, contando 
com palestras, julgamentos simulados, cursos de urgência 
e emergência Adulto, Pediátrico e Ginecológico/Obstétrico. 

À exceção dos julgamentos simulados, realizados nas escolas 
de Medicina com o intuito de aproximar o estudante da 
realidade do mercado e da ética médica, todos os outros 
foram dirigidos ao médico. 

Em 2021, foram realizados julgamentos simulados na 
UVV, na Unesc, na Multivix e na Emescam. “Cumprimos a 
função de levar o Conselho até bem perto do estudante de 
Medicina”, disse Dr. Maurício. 

Durante 2021, em função da pandemia da Covid-19, todos 
os eventos respeitaram as medidas sanitárias recomendadas 
pelas autoridades de saúde.  

19
Palestras no interior

4
Julgamentos simulados 

6
Turmas do Curso de Urgência e

 Emergência Adulto

2
Turmas do Curso de Urgência e

 Emergência Pediátrico

2
Turmas do Curso de Urgência e

 Emergência em Ginecologia e Obstetrícia
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Educação continuada

Curso de Urgência e Emergência Adulto tem nota máxima de mais 
de 95% dos alunos 

Quase 100% dos alunos das quatro turmas de Urgência e 
Emergência Adulto do CRM-ES deram nota máxima ao curso. 
Em duas das quatro turmas, todos os alunos deram nota 
máxima ao curso. 
Nas outras duas somadas, apenas três alunos não deram a 
nota máxima de avaliação. Para eles, a nota curso foi 4. Todas 
os outros deram nota 5 – a escala variava de 1 a 5, que era a 
maior avaliação. 
Aluno da quarta turma, o Dr. Rafael Firme Ginelli classifou o 
curso como “completo em todos os aspectos”. Para ele, os 
instrutores eram super competentes e tinham ótima didática. 
“O conteúdo teórico/prático era atualizado, os cenários 
práticos bem adaptados à realidade do dia a dia na urgência 
e emergência. Um treinamento que, além de promover 
atualização e ampliar nossa bagagem de conhecimento, 
confirmou que, independente dos recursos, é possível sim 

fazer uma medicina pautada em boas práticas e baseada em 
evidências, sempre oferecendo o melhor cuidado aos nossos 
pacientes. Estou muito satisfeito e aguardo os próximos 
cursos.”
A Dra. Maria Júlia Campos Dell Ortto, outra participante da 
última turma, achou o curso excelente. “Superou as minhas 
expectativas. Professores muito bons, com ótima didática, 
temas abordados da prática do cotidiano de um pronto 
atendimento”. 
A Dra. Alexandra Passos Ferreira Souto, que participou 
da terceira turma, agradeceu a oportunidade e exaltou 
o curso: “Na minha avaliação foi de um curso excelente, 
com professores extremamente atenciosos e capacitados. 
Instalações, material, didática, tudo perfeito! Nota 5. Com 
toda certeza, voltarei para fazer novos cursos. Parabéns ao 
CRM por esta brilhante iniciativa! Muito satisfeita. Gratidão!”.

Turma de Urgência e Emergência, realizada no último mês de novembro

Novidade em 2022
A oferta dos cursos de Urgência e Emergência tem 
duas novidades para 2022: as turmas passaram, já 
no final deste ano, a ter menos médicos – eram 
40, agora são 20, para melhorar ainda mais o 
aproveitamento – e, pela primeira vez, serão criadas 
turmas de Urgência e Emergênica em Trauma.
Os cursos são voltados para os médicos que 

atendem nas unidades de saúde.
Para 2022, estão previstos, a exemplo do ano passado, os 
cursos de Urgência e Emergência Pediátrica e de Urgência 
e Emergência em Ginecologia e Obstetrícia, além das 
turmas de Urgênica e Emergência em Trauma. Cada um 
desses cursos terá quatro turmas de 20 médicos.
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Novo Site

Mais informação, serviço e agilidade para você

O Conselho de Medicina lançou em dezembro o seu 
novo site, com design moderno e agradável, muito mais 
interativo e com serviços on-line do CRM-ES mais ágeis, 
como você precisa.
No novo site, o médico pode agilizar serviços, como 
a emissão do boleto de pagamento e a certidão de 
quitação de débitos. A população também contará 
com a agilidade do sítio, por exemplo, para pesquisar a 
relação dos médicos com registro no Conselho.
Pelo site, de fácil navegação, os médicos poderão 
acessar um novo serviço gratuito do CRM-ES: o 
Certificado Digital, além da Nova Plataforma de 
Prescrição Eletrônica.

O sítio, modernizado, reduz a burocracia do Conselho de Medicina

Com o Certificado Digital, os médicos poderão 
assinar digitalmente documentos médicos, agilizar 
procedimentos de consulta e usar a assinatura digital 
na prescrição de exames e receituários – inclusive 
de controle especial. O certificado também poderá 
ser usado na assinatura de outros documentos, 
como procurações e contratos, e na relação com a 
Receita Federal e outros órgãos governamentais. 
Tudo isso com a garantia de autoria, integridade e 
autenticidade do documento, de maneira ágil e sem 
a necessidade de impressão em papel.

Médicos
Atualização Cadastral (PCD)
Atualização de Endereço
Catálogo de Serviços 
CRM Virtual - Pessoa Física
CRM Digital
Certificado Digital
Credencial Médica (e-CRM) 
Prescrição Eletrônica 
Inscrição em Outro Estado 
Certidão de Quitação
Certidão Ético-profissional
Anuidades, Taxas e Boletos 
Parcelamentos de Anuidade

Empresas
Catálogo de Serviços
CRM Virtual - Pessoa Jurídica 
Certidão de Quitação
Orientações e Requerimentos
Anuidade, Taxas e Boletos
Parcelamentos de Anuidade 
Descontos de 80% sobre Anuidade 
Web Service 

Cidadãos
Busca CID 10 
Busca por Médicos 
Número de Médicos 
Busca por Estabelecimentos 
de Saúde 
Denúncia 
Validação de Documentos

Serviços Relacionados


