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Conhecimento aplicado
Alunos falam do resultado dos cursos de
urgência e emergência do CRM-ES para o
exercício da Medicina no dia a dia
P. 3

CLÍNICA MÉDICA
A importância da especialidade no primeiro
atendimento ao paciente
P. 2

PROPAGANDA MÉDICA
Codame orienta profissionais para uma
comunicação médica mais assertiva
P. 4

CLÍNICA MÉDICA

O primeiro especialista
O profissional especializado em Clínica
Médica deveria ser responsável pelo primeiro
atendimento, especialmente na rede pública
de saúde. A reflexão é do Clínico, expresidente da Sociedade Brasileira de Clínica
Médica – Regional Espírito Santo (SBCM-ES),
Dr. Eurico de Aguiar Schmidt.
EDUCAÇÃO CONTINUADA

O Clínico Médico estuda e conhece um
pouco todas as especialidades. “Indo ao
Clínico, o paciente, se preciso for, será
encaminhado a um outro especialista de
forma mais assertiva”, explica.

FAÇA A SUA AGENDA
Fique atento aos eventos educativos
previstos para o mês de maio.
Aula de ética médica

MAIS RARO
Hoje, de acordo com o ex-presidente da
SBCM-ES, há poucos médicos atuando como
clínicos no Estado, já que a especialidade
sofre com a visão primária do paciente que
busca médicos de outras especialidades sem
ter certeza a que área médica recorrer.
Ele acredita que o ideal é que os serviços
públicos e privados tivessem no Clínico
Médico o profissional responsável pelo
primeiro atendimento, a exemplo do que
acontece, segundo Dr. Eurico, em sistemas
de saúde como o da Inglaterra.
Apesar dos problemas para a especialidade,
ele acredita que o futuro aponta para a volta
ao “médico antigo”. “Somos como médicos
de família. Eu ainda visito muitos pacientes
em casa.”

UVV, 16 de maio, às 15h
Ministrada pelo presidente do CRM-ES, Dr.
Fabrício Gaburro.

PEC em Alegre
13/05 - 19h - Casa de Caridade São José
Programação
Sepse, ministrada pelo infectologista e
conselheiro do CRM-ES, Dr. José Américo
Carvalho; Cuidados Paliativos / Terminalidade,
ministrada pela membra da Câmara Técnica de
Medicina Paliativa do CFM, Dra. Waleska
Gonçalves dos Santos Cintra.
PEC em Nova Venécia
20/05 - 19h - Auditório do Hospital São Marcos
Programação
Antibioticoterapia – ministrada pelo
infectologista e conselheiro, Dr. José Américo
Carvalho; Cuidados paliativos/Terminalidade –
ministrada pela membra da Câmara Técnica de
Medicina Paliativa do CFM, Dra. Waleska
Gonçalves dos Santos Cintra

PEC em Venda Nova do Imigrante
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27/05 - 19h - Centro Cultural de Venda Nova
Programação
Cefaleia – diagnóstico, classificação e tratamento,
ministrada pela especialista em Neurologia, Dra.
Rúbia Rasseli Sfalsini
AVC – Hemorrágico e Isquêmico, ministrada pelo
especialista em Neurologia, Dr. José Antônio
Fiorot Junior
Pancreatite Aguda – novos conceitos e Embolia
Pulmonar Aguda, ministrada pelo especialista
em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Dr.
Paulo Afonso Nicoli
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CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Mais preparado
para enfrentar o
dia a dia
Dias depois de fazer o Curso de Urgência e
Emergência em Pediatria, oferecido
gratuitamente pelo CRM-ES, a Dra. Carla
Lessa Pena Nascimento passou mais
“suavemente” por um plantão.
“Tive um daqueles plantões bem pesados,
com até quatro emergências ao mesmo
tempo. Senti o quanto o Curso de Urgência e
Emergência em Pediatria, que fiz pelo CRMES, ajuda a gente nessa hora”, disse a
médica, uma das alunas das turmas
oferecidas neste ano de 2022.
A opinião da colega é reforçada pela Dra.
Larissa Sartório Menegardo: “Excelente curso!
Focado em questões que, com certeza,
ajudam muito no dia a dia”.

OUTRAS OPINIÕES

As turmas de Urgência e Emergência em Pediatria
foram realizadas entre janeiro e março deste ano

“Essa experiência foi muito
enriquecedora. É muito importante que
o CRM-ES ofereça cursos de
aprimoramento, para que a gente
mantenha sempre o melhor
atendimento aos nossos pacientes.
Muito obrigada pelo curso! Já aguardo
ansiosa para participar dos próximos”
Dra. Júlia de Paiva Rodrigues da Silva

“O curso foi excelente, superou todas as
expectativas”
Dr. Taynara Silva Dino

NOTA DEZ
Os comentários das médicas ilustram a
satisfação dos alunos com os cursos de
Urgência e Emergência oferecidos pelo
CRM-ES gratuitamente. Todos os alunos das
quatro turmas em pediatria, realizadas entre
janeiro e março deste ano, deram nota
máxima ao curso.
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AGORA É A VEZ DO CURSO EM
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
O CRM-ES oferece, neste mês de maio, duas
turmas para o Curso de Urgência e
Emergência em Ginecologia e Obstetrícia.
A primeira, nos dias 14 e 15, e a segunda, nos
dias 28 e 29. Cada turma terá um total de 40
alunos.
O cadastro antecipado aumenta as chances
de participar, já que os cursos gratuitos do
CRM-ES são muito concorridos.
A preferência é para os profissionais que
atuam na Rede de Atenção às Urgências no
Espírito Santo.
Faça o seu cadastro no site do CRM-ES!

PUBLICIDADE MÉDICA

Para não errar na dose

A publicidade médica, especialmente nas
mídias sociais, é tema recorrente de
discussão e questionamento. Para dar mais
segurança ao médico, a Comissão de
Divulgação de Assuntos Médicos (Codame)
do CRM-ES emitiu 179 orientações a
profissionais e empresas médicas em 2021.
Segundo a coordenadora da Codame, a
conselheira Dra. Adriana Botti de Araújo,
muitos dos pequenos equívocos cometidos
na maioria das vezes, principalmente nas
mídias sociais, é facilmente corrigível, tendo
um pouco mais de atenção.
“É preciso desmistificar o trabalho da
Codame, que existe mais para orientar do
que para fiscalizar o médico”, disse a
conselheira.

RESOLUÇÃO
Todas as orientações sobre publicidade
médica podem ser encontradas na
Resolução CFM 1974/11, que está no site do
CRM-ES.

EQUÍVOCOS
MAIS COMUNS
Publicar o antes e o
depois de pacientes
Alusão feita à
especialidade médica
sem ser especialista
Não inserir nas peças
publicitárias o CRM
(tem de identificar
também o Estado de
registro) e o RQE
Expor o paciente de
forma que ele possa
ser identificado
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