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Em defesa do Ato Médico
CRM-ES faz nova campanha de valorização do
médico, agora com a Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional
P. 3
Espírito Santo

DERMATOLOGIA
Justiça Federal impede farmacêutico de fazer
procedimentos estéticos invasivos

P. 2

NOVOS MÉDICOS
CRM-ES faz cinco solenidades em junho para
homenagear os recém-formados

P. 2

DERMATOLOGIA

Justiça valoriza
Ato Médico

HOMENAGEM
AOS NOVOS
MÉDICOS

Campanha fez um alerta sobre os riscos de
fazer procedimentos estéticos com não médicos
A Justiça Federal suspendeu a Resolução
669/2018, do Conselho Federal de Farmácia
(CFF), que permitia aos farmacêuticos a
realização de procedimentos estáticos
invasivos. A decisão atende ao
questionamento da Sociedade Brasileira de
Dermatologia.
A decisão é considerada uma vitória do Ato
Médico pela Direção do CFM. Ela casa,
também, com a campanha “Vá ao
Dermatologista”, realizada nos meses de
fevereiro e março deste ano, na qual o CRMES e a Sociedade Brasileira de Dermatologia
– Regional Espírito Santo (SBD-ES) alertaram
à sociedade sobre os riscos de se submeter a
tratamentos clínicos e procedimentos
estéticos com não médicos.

Cento e quarenta
e dois novos
médicos
receberam a
carteira e a
identidade
médica, em
cinco cerimônias
realizadas em
junho, no
Auditório do
CRM-ES.
Os médicos
recém-formados
foram
recepcionados
pelo presidente
do CRM-ES, Dr.
Fabrício Gaburro.
Parabéns, aos
novos colegas!

DECISÃO
Segundo o juiz federal Marllon Sousa, “os
procedimentos estéticos, tais como o botox,
peelings, preenchimentos, laserterapia,
bichectomias e outros, rompem as barreiras
naturais do corpo, no caso, a pele, com o uso
de instrumentos cirúrgicos e aplicação de
anestésicos, obviamente, não podem ser
considerados ‘não invasivos’”.
O juiz acrescentou que tais procedimentos
podem resultar em lesões de difícil
reparação, deformidades e óbitos.
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ATO MÉDICO - ANGIOLOGISTA E CIRURGIÃO VASCULAR

Campanha alerta para risco de
tratamento com não médicos
O CRM-ES e a Sociedade Brasileira de
Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regional
Espírito Santo (SBACV-ES) lançam, agora em
julho, uma campanha em defesa do Ato
Médico e de valorização das duas
especialidades. “Consulte um angiologista ou
um cirurgião vascular” tem o objetivo de
alertar a população para o risco de se
submeter a tratamentos de problemas
circulatórios com não médicos.
Segundo o presidente da SBACV-ES, Dr.
Eliud Garcia Duarte Júnior, a população
precisa entender o risco que corre ao se
submeter a tratamentos tão especializados
com profissionais que não são médicos.
“Estamos enfrentado a atuação de não
médicos, sobretudo em procedimentos de
escleroterapia (popularmente chamada de
aplicação, técnica para o tratamento de
vasinhos e varizes). Esses profissionais não
têm o nível de formação e de conhecimento
do médico e acabam colocando o paciente
em risco”, disse Dr. Eliud Garcia.

ATUAÇÃO
O presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício
Gaburro, explicou que o Conselho luta pela
garantia da atuação do médico em
tratamentos e procedimentos para os quais
só ele está preparado para realizar.
Por isso, depois de ter feito, no início do ano,
uma campanha conjunta com a Sociedade
Brasileira de Dermatologia - Regional
Espírito Santo (SBD-ES), com alerta sobre os
riscos de submeter a tratamentos estéticos
invasivos com não-médicos, o CRM-ES
abraçou a causa dos angiologistas, cirurgiões
vasculares e, por consequência, da
população.
“Vamos atuar também com outras
sociedades na defesa do Ato Médico”, disse
Dr. Fabrício Gaburro.
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DEFESA PROFISSIONAL
Em função do que o presidente da SBACVES, Dr. Eliud Garcia Duarte Júnior, chama de
momento “bastante delicado no que se
refere à formação médica”, a Sociedade tem
atuado com foco na defesa profissional,
alinhada com a Cooperativa de Angiologistas
e Cirurgiões Vasculares, “o que tem elevado
gradativamente a nossa remuneração e
garantido a atuação dos especialistas locais”.
Outra ação da SBACV-ES, pela valorização
dos especialistas, é incentivar a produção
científica. A atualização de conhecimento é
fator preponderante na luta pela defesa
profissional. “Desde 2021, temos realizado
cursos, reuniões científicas e promovido
interface e troca de conhecimentos com
especialistas de outros estados e países”,
explicou Dr. Eliud Garcia.
Segundo ele, durante a pandemia, a
Sociedade acumulou uma das maiores
produções científicas entre as coirmãs e
realizou o primeiro congresso internacional
virtual do país, com três salas simultâneas e
mais de 3.500 participantes, o TECNOVASC.
Além disso, realizou o 1⁰ Curso de Atuação
Multi e Interdisciplinar na Síndrome do Pé
Diabético: reduzindo mutilações.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

23 eventos no
1º semestre; 125
em quatro anos
O Programa de Educação Médica
Continuada (PEC) chegou a 23 eventos neste
primeiro semestre e a 125 nos últimos quatro
anos.
Só neste ano, até o final de junho, foram
realizados 11 módulos em diversas regiões do
Estado, quatro turmas do Curso de Urgência
e Emergência em Pediatria, duas turmas de
Urgência e Emergência em Ginecologia e
Obstetrícia e duas turmas de Urgência e
Emergência em Trauma, duas aulas de Ética
Médica e dois Julgamentos Simulados.
No ano passado, foram 43 módulos do
Programa de Educação Continuada
promovidos pela atual gestão do CRM-ES,
um aumento de 129% no número de eventos
comparado a 2019, último ano antes da
pandemia da Covid-19.
A atual gestão do CRM-ES foi iniciada no
final de 2018 e vai até o final de setembro de
2023. De acordo com as normas do CRM-ES,
duas diretorias são eleitas nesse período de
cinco anos – a atual assumiu em 1º de abril
de 2021.

RECEBA E PARTICIPE DO
PEC NA SUA REGIÃO
Você pode solicitar ao CRM-ES um
dos eventos que são promovidos
pelo Programa de Educação Médica
Continuada (PEC) no seu município, pelo
e-mail eventos@crmes.org.br.

FAÇA A SUA AGENDA
Fique atento aos eventos educativos previstos
para o mês de julho.
PEC em Anchieta
22 de julho, às 19h
Programação
Emergências em Pediatria
Pediatra e PhD em Ensino na Saúde, Dra. Rosana
Alves
SEPSE
Infectologista e conselheiro, Dr. José Américo
Carvalho
PEC em Itapemirim
29 de julho, às 19h
Programação
Cefaleia: classificação, diagnóstico e
tratamento
Neurologista, Dra. Rubia Rasseli Sfalsini
Cuidados paliativos/ Terminalidade
Membro da Câmara Técnica de Medicina Paliativa
do CFM, Dra. Waleska Goncalves dos Santos Cintra

CONFIRME SUA PARTICIPAÇÃO
27 99801-9409 / 27 99759-7208
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