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Direito do médico
e do paciente
No 1º semestre, o CRM-ES fez 420 fiscalizações,
enviou 37 relatórios para o MP e pediu providências
ao poder público para melhorar as condições de
trabalho do médico
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CONGRESSO MÉDICO E JURÍDICO
9º ComedJus traz referências da Saúde e da
Justiça a Vitória
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Conselho promove quatro novos cursos até o
final do ano
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9º COMEDJUS

Encontro da Justiça
com a Saúde
A nona edição do Congresso Brasileiro
Médico e Jurídico da Saúde (ComedJus), que
será realizado no Centro de Convenções de
Vitória, entre os dias 29 e 31 de agosto,
debaterá temas como rol da ANS,
telemedicina, bioética e novas tecnologias
no SUS.
O evento terá a presença de referências
nacionais da Saúde e da Justiça, como o
presidente da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, Paulo Rebello Filho, o
presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o
ministro do STF, Ricardo Lewandowski, e o
ministro do STJ, Paulo Dias de Moura Ribeiro.
A promoção é da Associação Brasileira de
Advogados em Saúde (Abras), do CRM-ES e
da Associação Brasileira de Gestão Social e
Tecnologia (Abrages).

OBSTÁCULOS
Segundo a presidente da Associação
Brasileira de Advogados em Saúde (Abras) e
coordenadora Executiva e Científica do
Congresso, Dra. Clenir Sani Avanza, o
objetivo é ampliar e qualificar o debate
sobre o tema.
“É fundamental que esse diálogo, entre os
sistemas de Saúde e de Justiça, seja
fomentado", disse a advogada.
"Mesmo depois de três décadas de
promulgada a atual Constituição, a Saúde
ainda enfrenta imensos obstáculos para
chegar à população que precisa da
assistência pública ou da saúde suplementar
com a qualidade necessária”, lembra Dra.
Clenir Avanza.
O Congresso, para a presidente da Abras,
ganha mais importância ainda pela
importância dos conferencistas e dos
debatedores, que são personalidades
influentes e formadoras de opinião.

PRESIDENTE FARÁ EXPOSIÇÃO
SOBRE SAÚDE PÚBLICA NO ES
O presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício
Gaburro, coordenará uma mesa de
debates e fará uma exposição sobre os
problemas do sistema de saúde público
no Espírito Santo.
“Garantir uma assistência de saúde de
qualidade para população exige uma
gestão séria, responsável, que se paute
por garantir as melhores condições
possíveis de trabalho ao profissional de
saúde e, principalmente, um atendimento
de qualidade ao cidadão capixaba.”
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FISCALIZAÇÃO

420 ações nos
primeiros 6 meses
Só no primeiro semestre de 2022, o Conselho
de Medicina enviou 37 relatórios sobre as
condições de trabalho do médico capixaba e
de atendimento à população para o
Ministério Público (MP) – 14 deles para o
Ministério Público do Trabalho (MPT). Ofícios
pedindo providências para melhorar o
ambiente de trabalho para o médico e de
atendimento ao paciente foram
encaminhados, também, aos órgãos públicos
responsáveis por cada unidade fiscalizada
que apresentou algum problema.
Ao todo, no período, o CRM-ES realizou 420
fiscalizações. Os objetivos dessas ações são
garantir que o profissional tenha instalações,
equipamentos e materiais disponíveis para
exercer uma Medicina de Qualidade e que a
população conte com um bom atendimento.
“Estamos ampliando sempre a nossa
fiscalização. O serviço público de saúde, em
especial, passa por um momento difícil, com
a transição de diversas unidades de
atendimento para a gestão de organizações
sociais, que nem sempre parecem talhadas
para a prestação daquele serviço. É preciso
que os processos de seleção desses novos
gestores e a gestão desses contratos pelo
poder público sejam muito rigorosos, para
que o serviço médico não seja precarizado,
por baixa remuneração e/ou por falta de
condição de atendimento, punindo
profissionais de saúde e pacientes”, explica o
presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício Gaburro.
Entre as unidades de saúde fiscalizadas
neste primeiro semestre, estão o Hospital
Geral de Linhares (HGL), Hospital Rio Doce
(Linhares), Hospital Infantil e Maternidade
Alzir Bernardino Alves (Himaba), Hospital
Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital
Estadual de Urgência e Emergência (HEUE),
Hospital Dr. Dório Silva, Hospital Jayme
Santos Neves, Hospital e Maternidade de São
Mateus, Hospital Sílvio Avidos (Colatina) e
João Santos Neves (Baixo Guandu).
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URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Nova turma em trauma será neste
mês de agosto
O Conselho de Medicina vai abrir uma nova
turma do Curso de Urgência e Emergência
em Trauma, nos dias 20 e 21 de agosto, com
carga horária de 18 horas. Médicos que
atuam na Rede de Atenção e Urgência têm
preferência. São 40 vagas.
O curso de Trauma será ministrado, das 7h às
19h, no sábado, e de 7h às 13h, no domingo,
na Vitória Grand Tech – Centro de
Habilidades e Simulação, rua Dr. João Carlos
de Souza, S/N, 1º andar, Santa Luíza – Vitória –
ES. A empresa contratada por licitação para
ministrar o curso é a Escola de Medicina da
Emescam.

NOVOS CURSOS ATÉ O
FINAL DO ANO
Outra turma do Curso de Urgência e
Emergência em Trauma será oferecida nos
dias 12 e 13 de novembro, novamente com
40 vagas.
Duas outras turmas serão realizadas até o
final do ano, mas em outras modalidades:
Urgência e Emergência em Pediatria, nos
dias 22 e 23 de outubro, e Urgência e
Emergência Adulto, nos dias 3 e 4 de
dezembro.

URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
EM TRAUMA
Programação
Rede do Trauma no Espírito Santo e
Triagem Pré-Hospitalar
Novas Diretrizes para Sistematização do
Atendimento ao Trauma
Time de Gestão do Trauma e Escores de
Risco
Tecnologias na Sala de Emergência
Via Aérea Difícil, Avançada e Cirúrgica
Manejo de Drogas no Departamento de
Emergência
Técnicas e Dispositivos de Combate à
Hemorragia e Coagulopatia Traumática
Ressuscitação de Controle de Danos:
Abordagem Atualizada do Choque
Hemorrágico
Melhores Práticas no Manejo do Paciente
com Lesão Cerebral Traumática
Atendimento ao Trauma em Gestante
Atendimento ao Trauma Pediátrico
Atendimento ao Paciente Queimado
Trauma de Tórax
Trauma Abdominal e Pélvico

FAÇA SEU CADASTRO E CONCORRA A UMA VAGA!
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