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FUTURO MÉDICO 
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comunicação com o estudante de Medicina 

O CRM-ES amplia ações para apoiar o 
processo eleitoral, a posse e os primeiros
passos da Diretoria Clínica
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A professora da Ufes e médica, Dra. Patrícia Deps,
lança livro referência sobre hanseníase 
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Um olhar especial para
o futuro médico
O CRM-ES lançou, no final de maio, um canal
de comunicação exclusivo para o estudante
de Medicina. Para acessá-lo, o acadêmico
deve entrar no site do Conselho e clicar na
aba Fale Conosco/Canal do Estudante.

Por esse canal, o estudante poderá solicitar
que o CRM-ES promova aulas de ética
médica e/ou julgamentos simulados na
escola dele, além de tirar dúvidas sobre as
funções do Conselho de Medicina. 

As aulas de ética e os julgamentos simulados
dependerão de agenda a ser solicitada pela
Direção das escolas de Medicina.

 

No dia 13 de junho, o CRM-ES promove um
Julgamento Simulado na Escola de Medicina
da Emescam, em Vitória.
 
Esse tipo de evento faz parte do Programa
de Educação Médica Continuada (PEC),
desenvolvido pelo CRM-ES. 

O Julgamento Simulado é uma chance de
colocar os alunos de Medicina em contato
com as atividades do Conselho e de informar
mais sobre os princípios éticos da profissão.

CANAL DO ESTUDANTE
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Fique atento aos eventos educativos

previstos para o mês de junho.

PEC em Colatina
3 de junho, às 19h

Programação
Inteligência Coletiva no Atendimento

Multidisciplinar do Pé Diabético – Evitando

Mutilações e Emergências em

Ginecologia/Obstetrícia.

1ª turma do Curso Urgência e Emergência
em Trauma
Vitória - 4 e 5 de junho

2ª turma do Curso Urgência e Emergência
em Trauma
Vitória - 18 e 19 de junho

PEC em São Mateus 
24 de junho, às 19h

Programação
Diabetes geral em adultos e crianças e Distúrbios

da Tireoide 

F A Ç A  A  S U A  A G E N D A

Diretoria: Fabrício Otávio Gaburro Teixeira (Presidente) -
Aron Stephen Toczek Souza (Vice-presidente) - Ruy Lora
Filho (Secretário-geral) - Maurício Pires Anastácio (1º
Secretário) - Robson Ribeiro Modenesi (2º Secretário e
Diretor de Comunicação) - Adib Barbosa Salume (1º
Tesoureiro) - Márcio Martins de Souza (2.º Tesoureiro) - Telma
Freitas Pimenta (Corregedora) - Celso Murad (Sub-
corregedor). 
Conselho Editorial: Dr. Robson Ribeiro Modenesi - Diretor de
Comunicação / Dr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira –
Presidente do CRM-ES 
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JULGAMENTO SIMULADO



O Conselho de Medicina, por meio da
Comissão de Organização e Supervisão das
Comissões de Ética e Direção Clínica do
Conselho de Medicina, ampliou a sua
atuação para garantir o direito dos médicos
dos estabelecimentos de assistência à saúde
(EAS) de contar com o Diretor Clínico. 

A conselheira Dra. Marta Zortea, que
coordena a Comissão, explica que o CRM-ES
não mede esforços para fazer cumprir a
Resolução CFM 2.147/2016 e vem
implementando ações mais tecnológicas,
para apoiar o processo eleitoral, a posse e os
primeiros passos da Diretoria Clínica.

“A Direção Clínica, eleita pelo corpo clínico, é
um poderoso elo de apoio entre a gestão
hospitalar e a assistência médica ”, disse Dra.
Marta. Ela ressalta que a Direção Técnica e a
Direção Clínica devem andar juntas,
complementando-se, e não substituindo
uma a outra.

É importante que os médicos, em seus locais
de trabalho, lutem por fazer valer o seu
direito de ter uma Direção Clínica e uma
Comissão de Ética Médica.

 
A Comissão coordenada por Dra. Marta é

DIRETORIA CLÍNICA 

Para você e para todos os médicos

F O R Ç A  E  U N I Ã O
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Com a pandemia da Covid-19, o CRM-ES
passou a dar posse on-line às Diretorias
Clínicas e às Comissões de Ética, o que, na
visão da Dra. Marta, permitiu uma medida
criativa para atender a todos. 

Nesses eventos, também, o CRM-ES
aproveita para dar acesso, por meio de uma
apresentação, aos pontos principais da
Resolução.
 
A Comissão coordenada por Dra. Marta é
responsável por acompanhar, orientar e
supervisionar as eleições, bem como as
atribuições das Diretorias Clínicas e das
Comissões de Ética nos estabelecimentos de
assistência à saúde (EAS).

A Comissão de Ética Médica é obrigatória em
todos estabelecimentos de assistência à
saúde (EAS). O processo eleitoral e as
atribuições dessas comissões são regidos
pela Resolução CFM 2.152/2016. Ela funciona
como órgão de apoio ao trabalho do
Conselho de Medicina dentro do EAS,
ampliando os canais de orientação ao
médico e reduzindo a possibilidade de
desvios éticos. 

C O M I S S Ã O  D E  É T I C A

30 Diretorias Clínicas e 28 Comissões de Ética Médica foram 
eleitas e homologadas pelo CRM-ES em 2021
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Dra. Patrícia Deps se consolida como
uma das maiores pesquisadoras
sobre hanseníase do mundo

 
A médica dermatologista e professora
universitária, Dra. Patrícia Deps, lançou, no
último dia 31 de maio, no II Simpósio
InfoHansen, na Ufes, o livro Hanseníase na
Prática Clínica. O trabalho editado por ela
consolida a profissional capixaba como uma
das principais pesquisadoras do mundo
sobre hanseníase.

A obra, que teve a participação de 30
profissionais brasileiros, dois portugueses e
um inglês, contou com uma edição rigorosa
da Dra. Patrícia e com a revisão de dois
outros médicos e acadêmicos que são
referências no estudo na hanseníase, os
doutores Marcos Cesar Floriano, da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
e Marcos Virmond, da Universidade Nove de
Julho (Uninove).

Cinco professores da Ufes participaram da
publicação: Bernardo Ramos, Jovana Ciriaco,
Maria Angélica Andrade e Patrícia Saraiva,
do curso de Medicina; e Raquel Baroni, do
curso de Odontologia - 33 estudantes do
curso de Medicina da Ufes auxiliaram na
revisão de literatura.

TALENTO CAPIXABA
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A Dra. Patrícia Deps participa de projeto celebrado

entre a Ufes e a Centrale Supélec, um dos principais

polos de Engenharia da França, que visa criar um

modelo matemático para estudar a tendência de

casos da doença no Brasil e no mundo.

Desenvolveu um estudo inédito, em 2020, sobre os

crânios das catacumbas da cidade de Paris, destaque

na revista britânica Annals of Human Biology. Relata

o estudo com 1.500 crânios, com o objetivo de avaliar

as alterações ósseas típicas da hanseníase.

Lançou o livro bilíngue O Dia em que mudei de
nome: hanseníase e estigma, em 2019. 

Foi, recentemente, a única pesquisadora estrangeira

convidada a participar da edição francesa do livro

Essas questões que você não ousa perguntar para
seu médico. 

Atualmente, aparece em 11° lugar na lista dos

cientistas com maior número e qualidade de

publicações de alto impacto em hansenologia.

A professora do Curso de Medicina e do
Programa de Pós-Graduação em Doenças
Infecciosas da Ufes, Dra. Patrícia Deps, é
nascida em Alegre. Formou-se em Medicina,
na Ufes, em 1993, e, hoje, é doutora pela
Unifesp. 

Em 1997, iniciou sua jornada como
professora, começando pela Escola de
Medicina da Emescam. Em 2002, foi
aprovada como professora efetiva da Ufes.
Hoje é professora titular da instituição
capixaba.

T R A J E T Ó R I A

Dra. Patrícia lançou seu livro em evento na Ufes


