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EDUCAÇÃO CONTINUADA
PEC promove evento especial sobre
Sepse Materna no Auditório do CRM-ES

Saúde pública na
O CRM-ES denunciou, durante o 9º Comedjus, que
reuniu personalidades nacionais da área de Saúde e
da Justiça, a desconstrução da saúde pública e o
desrespeito ao médico no Espírito Santo 
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PEC especial
sobre SEPSE
MATERNA
O CRM-ES promove, no dia 19 de 
setembro, um novo módulo do 
Programa de Educação Médica 
Continuada (PEC). Desta vez, o evento 
será realizado no Auditório do CRM-ES, 
em Bento Ferreira, Vitória, com 
especial atenção aos médicos que 
atuam com ginecologia e obstetrícia 
no município da Serra.

 
O evento será dividido em duas aulas:
“Introdução à Sepse Materna”, ministrado
pela ginecologista e obstetra, Dra. Thays
Moreira Campos Lovatti; e “Manejo Clínico da
Sepse”, ministrado pelo infectologista,
conselheiro e coordenador da Câmara
Técnica de Infectologia do CRM-ES, Dr. José
Américo Carvalho. O moderador do PEC será
o ginecologista e obstetra, Dr. Eduardo
Pereira Soares.
 
A coordenação do PEC é do Diretor 1º
Secretário e Coordenador da Câmara Técnica
de Ginecologia e Obstetrícia do CRM-ES, Dr.
Maurício Pires Anastácio. A coordenação do
evento do dia 19 de setembro é da
conselheira, ginecologista e obstetra, Dra.
Marta Helena Zortea Pinheiro Cunha.

Serão 70 vagas presenciais. Confirme pelos
telefones 27 99801-9409 / 27 99759-7208.
 

O PEC será TRANSMITIDO AO VIVO PELO
CANAL DO CRM-ES NO YOUTUBE. 

O U T R O S  E V E N T O S  E M
S E T E M B R O

EDUCAÇÃO CONTINUADA
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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 
Jornalista Responsável: Cláudio Rocha - ES0458JP
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PEC São Gabriel da Palha
16 de setembro
19h
Temas: Síndrome de Burnout e a Saúde
Mental do Médico, Asma e DPOC

Castelo
 30 de setembro
19h
Temas: Manejo da dor torácica na
emergência e Emergências pediátricas 

SUBTEMAS



SAÚDE PÚBLICA

Conselho denuncia desconstrução
no Espírito Santo 
O Conselho de Medicina apresentou, durante
o 9º Congresso Brasileiro Médico e Jurídico
da Saúde, realizado no final de agosto em
Vitória, dados que demonstram o descaso
com a saúde pública no Espírito Santo e a
forma desrespeitosa com que a Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa) tem lidado com o
médico capixaba. 

O presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício
Gaburro, falou para um público formado por
personalidades da Saúde e da Justiça de
todo o país, apontando problemas que
mostram um sistema estadual sucateado,
que não é capaz de oferecer condições de
trabalho e remuneração adequadas para o
médico e atendimento de qualidade para o
paciente.

“Houve uma desconstrução da saúde pública
pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
nos últimos anos”, disse Dr. Fabrício Gaburro.
 
Entre os muitos problemas, ele destacou as
falhas no sistema de regulação de leitos,
com consequências gravíssimas para a
população, e a desmobilização de serviços
essenciais, como os de nefropediatria,
cirurgia torácica, neurocirurgia e cirurgia
vascular em muitos hospitais do Estado.

Muitos desses casos, segundo Dr. Fabrício
Gaburro, ocorrem por conta de processos
licitatórios que não garantem, como
deveriam, a contratação mais vantajosa para
o público e para o Estado. Como exemplo,
ele falou da substituição de serviços de
cooperativas de especialidades médicas por
organizações sociais que não conseguem
comprovar experiência e capacidade de
atendimento e, pior, que não parecem
comprometidas com a qualidade do serviço
que deveriam entregar ao paciente.
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Além de todos esses problemas, Dr. Fabrício
Gaburro destacou o achatamento da
remuneração do médico nos últimos anos, o
que desmotiva o profissional a atender
nessas unidades de saúde, e a insegurança
jurídica, em função das obrigações que são
atribuídas ao médico, sem que ele tenha
condições de trabalho para exercer uma
medicina de qualidade. 
   

FALHAS

P R O B L E M A S
E N C O N T R A D O S
P E L A  F I S C A L I Z A Ç Ã O
D O  C R M - E S  

Ausência ou não-funcionamento
adequados de equipamentos e/ou
insumos de suporte à vida
Infraestrutura física comprometida para
a segurança do paciente e/ou do ato
médico
Escalas de plantão que comprometem a
continuidade da segurança assistencial
Ausência de médicos diaristas em
instituições onde há internação
hospitalar
Ausência de Diretor Técnico-Médico,
conforme disposto em normativas
específicas do CFM
Superlotação de pacientes,
principalmente por deficiência na
atenção primária
Problemas estruturais, como mofo,
infiltração, rachadura, fiação exposta...
Dificuldades na regulação de pacientes
para transferência para hospitais
Deficiência e falta de leitos de
retaguarda
Remuneração pouco atrativa e quase
que obrigatoriedade de prestação de
serviço por pessoa jurídica (o que
aumenta o custo do médico)



Atividade física e
prevenção ao
suicídio

 

CAMPANHAS

O Conselho de Medicina está em curso com
duas campanhas nas mídias sociais neste
mês de setembro. A primeira, de alerta para
que o médico cuide, também, da sua saúde,
lembrando ao profissional para a
necessidade de praticar atividade física. A
segunda, o Setembro Amarelo, alerta toda a
sociedade para a prevenção ao suicídio.
 
A campanha “Cuide, também, da sua saúde,
doutor(a)”, é uma iniciativa conjunto do
CRM-ES com o Movimento Médicos Atletas,
direcionada ao profissional da Medicina.
Pesquisa do Médicos Atletas revela que 83%
dos médicos brasileiros são considerados
sedentários, conforme preceitos da OMS.

São quatro etapas de campanha, que vão da
adesão ao Movimento, passando pelo
resultado da pesquisa nacional, pelo apelo à
participação do médico capixaba em
pesquisa que será realizada regionalmente,
até a divulgação dos resultados desse estudo
local. 
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D Ê  U M A  M Ã O  

A campanha do CRM-ES, relacionado ao
Setembro Amarelo, já tradicional como o
mês de prevenção ao suicídio, tem como
base o apoio e a recomendação para que
pessoas que apresentam sinais de
doenças como a depressão procurem
ajuda profissional.

As mortes por suicídio aumentaram 35%
entre os anos de 2011 e 2020, segundo
dado do DataSUS. No Espírito Santo,
segundo a mesma plataforma, foram
registrados 2.377 casos de suicídio, em
2020. 

 FAÇA ATIVIDADE FÍSICA!


