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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fiscalização, Educação Continuada
e desburocratização em alta 
O Relatório de Gestão 2021, aprovado por
unanimidade e disponibilizado, a partir de
março, no site do CRM-ES, demonstrou um
grande crescimento das fiscalizações, do
Programa de Educação Médica Continuada
(PEC) e do processo de desburocratização.

“São nortes da nossa gestão, que vão
continuar se consolidando e crescendo neste
ano”, disse o presidente do CRM-ES, Dr.
Fabrício Gaburro. Só com as medidas para
desburocratizar o atendimento ao médico, o
Conselho, agora, oferece mais de 50 serviços
on-line, como o acesso a boletos de
pagamento, primeiro registro, registro de
especialidade, visto provisório, transferência
de inscrição... Tudo isso pelo CRM Virtual.
Isso sem contar os novos serviços gratuitos
do Certificação Digital e a nova Plataforma
de Prescrição Eletrônica.

Da mesma forma, os investimentos
cresceram e devem crescer muito mais em
2022 em duas áreas fundamentais para o
Conselho. A fiscalização alcançou 939
vistorias em 2021 – 88% a mais do que em
2020 e 52% a mais do em 2019. 

No PEC, o crescimento foi ainda maior: 975%,
em relação a 2020, e 43,3%, comparado a
2019. Todo o esforço do CRM-ES foi para
atingir o maior número de médicos, em
todas as regiões do Estado, dentro do
princípio de “Educar mais para punir menos”. 
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Ações de fiscalização como a que constatou,
no último mês de fevereiro, a superlotação
do pronto socorro do Hospital Geral de
Linhares (HGL), serão cada vez mais
frequentes. De acordo com a vistoria, além
dos problemas no corredor do PS, havia
ainda sobrecarga da sala de urgência e
emergência, falta de espaço adequado para
o atendimento de urgência e emergência e
a suspensão das cirurgias eletivas.

Os problemas são, em sua maioria,
consequências da morosidade da obra de
reforma do Hospital Geral de Linhares, feita
para que se conclua a transição da gestão
da unidade do Município para a Fundação
Inova. A obra já dura um ano e meio e
provocou a desativação de 66 leitos.
 
O relatório da fiscalização foi enviado para
as secretarias municipal e estadual de
Saúde, para a Direção do Hospital e para o
Ministério Público.
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O CRM-ES vai oferecer mais dois módulos
do Programa de Educação Médica
Continuada (PEC). Em Linhares, 29 de abril,
e em Venda Nova do Imigrante, 13 de maio. 

Em 1º de abril, foi realizado o PEC de São
Mateus, com o tema, até então inédito no
Programa, "Diabetes mellitus/Pé Diabético –
Prevenção de Amputação". A palestra foi
ministrada pelo presidente da SBACV-ES,
Dr. Eliud Garcia Duarte Junior, referência
nacional no diagnóstico precoce e no
tratamento do Pé Diabético,

Outros eventos como esse já foram
promovidos durante o ano em Venda Nova
do Imigrante (que terá novo PEC) e em
Guarapari, com grande repercussão entre os
médicos de cada uma dessas regiões. 

 

Assistência Obstétrica Segura

Emergências Hipertensivas na Gestação

Trabalho de Parto Prematuro (TPP) e Rotura

Prematura de Membrana (RPM)

Trabalho de Parto Assistido

Vigilância Fetal Intraparto e Parto Normal

Distocia de Ombro

Hemorragia na Gestação

Apresentações Anômalas

Parto Cesária

Prevenção da Distocia

A reanimação Materna

Laceração de 3º e 4º Graus

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Turmas de
Ginecologia e
Obstetrícia
serão em maio
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As duas turmas do curso de Urgência e
Emergência em Ginecologia e Obstetrícia
serão realizadas em maio – a primeira, nos
dias 14 e 15, e a segunda, nos dias 28 e 29. 

O número de vagas por turma é de 40
médicos, com preferência para os
profissionais que atuam na Rede de Atenção
às Urgências no Espírito Santo.

Para concorrer a uma vaga, faça o seu
cadastro no nosso site. 

DE OLHO NO INTERIOR
MÓDULOS

JULGAMENTO SIMULADO 
PARA OS ESTUDANTES

O CRM-ES quer ampliar também o leque de
ofertas de cursos, palestras e treinamentos
para os estudantes de Medicina de todo
Estado. Entre os eventos que promove
exclusivamente para os acadêmicos está o
Julgamento Simulado.

O próximo deles está previsto para o dia 2 de
maio, no Auditória da UVV, em Vila Velha. 

Última turma do curso em pediatria

PEC realizada em Venda Nova do Imigrante

Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional Espírito Santo



HOMENAGEM
Os médicos que estão
atuando no enfretamento da
Covid-19 e os que faleceram
durante a pandemia foram 
 lembrados nas homenagens
deste início de ano. 

Em março, o Conselho
realizou um culto ecumênico
em homenagem a esses
profissionais. Parentes dos
médicos que faleceram no
período participaram da
cerimônia. O evento foi
transmitido pelo Canal do
CRM-ES no YouTube.

Cinco turmas de mérito jubilar; duas turmas
para a entrega de carteiras e identidades
aos médicos recém-formados e um culto
ecumênico em homenagem aos médicos
que faleceram durante a pandemia da
Covid-19. Nos três primeiros meses do ano, o
CRM-ES homenageou o futuro, o presente e
o “passado” da Medicina Capixaba.

 

A experiência e a juventude da 
medicina capixaba 
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Como na homenagem à experiência dos
médicos capixabas, o CRM-ES também
comemorou a chegada dos novos
profissionais ao Conselho. Em duas
cerimônias, entregou carteiras e identidades
médicas a 38 novos médicos. Outros eventos
foram realizados nas Delegacias Seccionais,
no interior do Estado.
 
O presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício
Gaburro, homenageou os filhos, médicos, e
os pais, estes pelo apoio para que os novos
colegas conseguissem concluir a trajetória
na faculdade.

Ele explicou a importância do Conselho de
Medicina, enfatizando duas das suas
principais ações: a educação continuada e a
fiscalização, com intuito de garantir
melhores condições de trabalho aos
profissionais capixabas.

O FUTURO 
“É uma alegria rever os colegas e
receber essa homenagem do CRM”
Dr. Paulo Sérgio Saade 

“É importante valorizar a história. Foram os
médicos mais experientes que abriram as
portas para a medicina que podemos
praticar hoje”, disse o presidente do CRM-
ES, Dr. Fabrício Gaburro.
 

“Prepare-se para trabalhar duro. 
E lembre-se de fazer as coisas 
com simplicidade”
Dr. Sperandio Reinaldo Del Caro 

Ao todo, durante um março de homenagem
aos médicos mais experientes, participaram
128 médicos que completaram 70 anos. 

 
“Olhem o paciente e não a doença. 
Há uma pessoa na sua frente”
Dra. Tânia Regina Lucas Carão

RECONHECIMENTO


