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Código de Ética 
dos Estudantes 
de Medicina
O CFM convida professores e 
alunos dos cursos de Medicina 
do País a contribuírem com a 
elaboração do Código de Ética 
do Estudante de Medicina. A 
instituição acredita que o projeto 
ajudará na consolidação de valores 
fundamentais durante a formação 
acadêmica dos futuros médicos. 
O documento trará um conjunto 
de princípios organizados em 
diferentes eixos. Os Conselhos 
Regionais de Medicina atuam 
como intermediadores e 
facilitadores nesse processo. 
As contribuições devem ser 
encaminhadas até 31 de março.

Acesse: 
www.ceem.cfm.org.br 

e participe!

Agora o Cremers está 
com Facebook e Twitter
As páginas oficiais do Cremers 
(Facebook e Twitter) são destinadas ao 
diálogo com a classe médica. Nelas, 
você poderá acompanhar as ações do 
seu Conselho, assim como as notícias, 
artigos, produtos/serviços e muito mais.

/CremersOficial
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Mais qualidade no Mais Médicos
O ano de 2017 começa marcado por notícias 
ruins, com o desemprego aumentando, 
a economia fragilizada, políticos em 
descrédito, a segurança pública abalada. 
Enfim, nenhuma novidade em relação ao 
ano que recém findou.

Há, porém, um clarão em meio ao quadro 
escuro que nos assombra: o programa Mais 
Médicos passa por uma correção de rumo 
mais do que necessária. O governo federal 
está estimulando os médicos com CRM –  
ou seja, inscrição nos Conselhos Regionais 
de Medicina do País, conforme determina a 
legislação – a participarem do programa.

Para espanto daqueles que defendiam a 
importação de profissionais do exterior –  
a um custo elevadíssimo –, em especial  
aqueles intermediados pela Organização  
Pan-Americana da Saúde (OPAS), a adesão de 
médicos brasileiros superou as expectativas. 
Mais que isso, provou que o médico brasileiro 
trabalha em qualquer lugar, desde que lhe 
sejam oferecidas condições de trabalho e 
valorização profissional.

No último edital do Mais Médicos, 99% das 
1.390 vagas disponibilizadas ficaram com 
médicos formados em nossas faculdades de 
Medicina. O projeto do governo é substituir 
gradativamente os intercambistas. A meta 
é substituir quatro mil profissionais do 
exterior por médicos brasileiros em três 
anos, reduzindo de 11,4 mil para 7,4 mil 
a participação de cubanos. O resultado, 
sem dúvida, será maior qualidade no 
atendimento, além de economia para os 
cofres públicos.

O ministro da Saúde diz que são os 
primeiros passos para uma mudança de 
perfil do programa. Percebo nesse projeto 
que estamos diante de um embrião para 
implantação de uma carreira de Estado para 
os médicos – a exemplo da que existe no 
Judiciário –, uma bandeira que o Cremers 
sempre empunhou.

É claro que a Saúde precisa muito mais 
do que essa mudança no Mais Médicos. É 
urgente a aplicação de mais recursos para 
financiar adequadamente o Sistema Único 
de Saúde. Não adianta erguer prédios para 
abrigar UPAs ou distribuir ambulâncias. A 
maioria dos municípios e dos Estados não 
tem condições de manter essas unidades em 
funcionamento. O problema é que muitas 
delas já foram construídas e até inauguradas, 
mas permanecem de portas fechadas, o que 
é inaceitável sob todos os aspectos.

Igualmente preocupante é o que nos foi 
relatado pelos 28 delegados seccionais 
do Cremers no encontro realizado 
recentemente, quando foi traçado um 
panorama da situação da saúde no 
Interior. São hospitais à beira da falência, 
leitos fechados, demissões, remuneração 
atrasada de médicos, funcionários e 
demais prestadores de serviço, entre 
outras dificuldades que acabam 
repercutindo na qualidade da assistência. 
 
Em Porto Alegre não é diferente. As 
emergências seguem em permanente 
superlotação, o que já nem impacta como 
em outros tempos a ponto de merecer 
destaque na mídia. O fato é que essa situação 
afeta tanto os pacientes como sobrecarrega 
os médicos, que na luta para atenuar 
sofrimentos e salvar vidas não conseguem 
dar a cada enfermo o tempo necessário e a 
atenção devida. 

No entanto, sobram-lhes esforço, dedicação 
e perseverança, qualidades que também 
não nos irão faltar na luta para dignificar a 
assistência e valorizar o trabalho médico.
Mais do que nunca, estaremos vigilantes 
e proativos, atuando sempre dentro das 
prerrogativas inerentes aos Conselhos de 
Medicina e defendendo acima de tudo o 
exercício ético da Medicina.

Dr. Fernando Weber Matos
Presidente do Cremers
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A possibilidade de redução no número 
mínimo de médicos necessários ao 
funcionamento das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) no País, anunciada 
pelo Ministério da Saúde no apagar das 
luzes de 2016, no dia 29 de dezembro, foi 
alvo de críticas de entidades médicas do 
País, entre elas o Cremers.

O protesto começou com uma nota 
pública do CFM e da AMB. No manifesto, 
as entidades alertam para os riscos 
gerados pela medida, “penalizando ainda 
mais os médicos e os demais membros 

das equipes de saúde e, principalmente, 
a população que busca assistência de 
urgência e emergência”.

O Cremers também repudiou a decisão. 
“A medida claramente nivela por baixo o 
atendimento já insuficiente da saúde da 
população, principalmente o da parcela mais 
carente, que é quem mais precisa do SUS. Além 
disso, não será o corte de dois médicos que 
fará com que as prefeituras abram as UPAs”, 
destacou o então presidente Rogério Aguiar. O 
Cremers usou seus espaços no rádio e nas redes 
sociais para manifestar sua contrariedade.

Cremers protesta contra redução 
do número de médicos em UPAs

Confira a nota do CFM e da AMB
Diante do anúncio do Ministério da Saúde 
de mudanças nas regras mínimas para 
funcionamento das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) no País, o Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e a Associação Médica 
Brasileira (AMB) externam publicamente 
posição contrária à decisão e preocupação com 
o impacto dessa medida para a qualidade da 
assistência médica oferecida aos brasileiros que 
dependem da rede pública.

1)  A redução no número mínimo de médicos 
para cada UPA – de quatro para dois 
profissionais – traz como consequência 
imediata o aumento da sobrecarga já 
existente no atendimento nesses serviços, 
penalizando ainda mais os médicos e os 
demais membros das equipes de saúde 
e, principalmente, a população que busca 
assistência de urgência e emergência;

2)  De acordo com a Resolução CFM  
nº 2.079/14, que dispõe sobre a normatização 
do funcionamento das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) 24h e congêneres, bem 

como do dimensionamento da equipe 
médica e do sistema de trabalho nessas 
unidades, “todo paciente com agravo 
à saúde que tiver acesso à UPA deverá, 
obrigatoriamente, ser atendido por um 
médico, não podendo ser dispensado ou 
encaminhado a outra unidade de saúde por 
outro profissional que não o médico”;

3)  Além disso, essa Resolução, que disciplina 
o atendimento médico nas UPAS em seus 
aspectos éticos e técnicos, ressalva aos 
gestores que devem garantir qualidade 
e segurança assistencial ao paciente e ao 
médico nas Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs), o que, evidentemente, ficará 
comprometido com parâmetros insuficientes;

4)  Cabe ao Ministério da Saúde e às 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde 
encontrarem fórmulas que permitam o 
funcionamento pleno desses serviços, sem 
distorções que coloquem em risco a vida e o 
bem-estar dos brasileiros em momentos de 
extrema vulnerabilidade.
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O Fórum da Questão Penitenciária, realizado 
na sede da Associação dos Juízes do Rio 
Grande do Sul (Ajuris), no dia 1º de fevereiro, 
discutiu propostas para solucionar questões 
estruturais, sociais e de saúde não só no 
Presídio Central de Porto Alegre, mas em 
todas as casas de detenção do Estado.

O presidente Fernando Weber Matos, 
que integra o Fórum desde sua criação, 
questionou a responsabilidade pelo 
atendimento à saúde dos presos. 

"Não sabemos se a União, o Estado ou o 
município estão prestando essa assistência. 
Assim é impossível cobrar soluções de quem 
deve apresentá-las", afirmou. Matos ainda 
apontou que o resultado dessa precariedade 
na assistência de saúde é a disseminação nos 
presídios, sempre superlotados, de doenças 
transmissíveis, como tuberculose, sífilis e aids.

GOVERNADOR

O Fórum decidiu insistir no pedido de 
audiência com o governador José Ivo Sartori. 
Um ano depois da primeira tentativa de 
encontro, frustrada por negativa do governo, 
o Fórum reitera a defesa de formação e 

implantação de um programa estadual 
penitenciário e entende que o chefe do 
Executivo deve liderar essa iniciativa.

Na avaliação das entidades que integram 
o Fórum, a situação carcerária do Estado 
é grave e está produzindo criminalidade 
dentro e, principalmente, fora dos cárceres, 
com assassinatos cometidos com requintes 
de crueldade entre membros de facções 
criminosas. Mesmo assim, a audiência, 
buscada mais de uma vez, não foi 
concedida pelo governo, apesar do quadro 
caótico do setor e de o Fórum ser integrado 
por juízes, promotores, defensores públicos, 
advogados, médicos, engenheiros e ativistas 
dos direitos humanos.

REPRESENTAÇÃO À OEA

O Fórum da Questão Penitenciária 
deve enviar representação à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) 
dando conta de que o Estado brasileiro não 
cumpriu e continua descumprindo medidas 
a ele solicitadas para melhorar as condições 
dos apenados do Presídio Central de Porto 
Alegre, atual Cadeia Pública de Porto Alegre.

Cremers participa do
Fórum da Questão Penitenciária

Presidente Fernando Weber Matos participa do Fórum da Questão Penitenciária realizado dia 1° de fevereiro na Ajuris
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Grupo de Trabalho do Cremers 
irá lançar campanha para 
enfrentar a tuberculose

•  A tuberculose é a terceira causa de 
morte por doença infecciosa e a primeira 
entre pacientes com aids.

•  O Rio Grande do Sul tem cerca de cinco 
mil casos novos por ano.

•  O percentual de cura é inferior a 3 de 
cada 4 pacientes acometidos: os pacientes 
costumam abandonar o tratamento no 
meio do caminho.

•  O Acre é o estado com maior percentual  
de cura no País.

•  O Rio Grande do Sul está abaixo do 
percentual de cura.

•  A Região Metropolitana de Porto Alegre, 
por muitos anos tem estado na liderança 
nacional em casos de tuberculose, com 
taxas alarmantes. Em algumas áreas há 
mais de 100/100.000 casos novos por ano. 

O Rs tem 
cerca de 5 mil 
novos casos de 

tuberculose 
por ano

Os médicos gaúchos verão, em março, 
o lançamento de uma campanha de 
conscientização sobre a tuberculose.
Idealizada pelo Grupo de Trabalho sobre 
Tuberculose do Cremers, a campanha 
publicitária será, num primeiro momento, 
dirigida aos médicos, alertando para a 
importância de buscar o diagnóstico, alertar 
familiares e pessoas próximas do paciente e 
acompanhar o doente até a cura.

A campanha deverá se estender por todo 
o ano de 2017. O Grupo pretende, com 
essa iniciativa, elevar o índice de altas por 
cura no Estado, além de mobilizar a rede 
pública de atendimento de forma mais 
resolutiva e integrada.

O Grupo de Trabalho sobre Tuberculose foi 
formado no Cremers após o I Fórum de 
Tuberculose do RS, realizado em julho de 
2016. A equipe conta com representantes das 
Câmaras Técnicas do Cremers, Telessaúde, 
Secretaria Municipal da Saúde de Porto 
Alegre e Secretaria Estadual da Saúde.

RS FIGURA ENTRE OS ESTADOS 
COM MAIOR INCIDÊNCIA DA DOENÇA
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Os presidentes eleitos foram 
apresentados. Entre os mais 
experientes na atividade conselhal, 
está o cirurgião Fernando Weber 
Matos. Ele sucedeu o psiquiatra 
Rogério Wolf de Aguiar, que passou 
a ocupar o cargo de primeiro-
secretário do Cremers. Matos tem 
vínculo antigo com o Cremers, tendo 
desde 1993 assumido cargos de 
conselheiro e diretor (incluindo a 
Vice-Presidência e a Presidência).

Novos presidentes de CRMs
se reúnem em Brasília

Censo sobre médicos com deficiência
Os médicos inscritos nos Conselhos 
Regionais de Medicina (CRM) já podem 
informar se têm deficiência. O acréscimo 
dessa informação nas inscrições faz parte 
de uma iniciativa do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) para saber quantos 
são e onde estão esses profissionais. Com 
base nesses dados, serão apresentadas 
propostas de políticas públicas que 
favoreçam esses médicos. 

Os novos presidentes dos Conselhos 
Regionais de Medicina (CRMs), eleitos em 
dezembro de 2016 e em janeiro deste ano, 
participaram, no dia 8 de fevereiro, da 
primeira reunião de 2017 entre a Diretoria 
do Conselho Federal de Medicina (CFM) 
e os dirigentes regionais. O presidente 
do Cremers, Fernando Weber Matos, 
participou do encontro em Brasília.

O presidente do CFM, Carlos Vital, 
cumprimentou os recém-eleitos e 
ressaltou a vasta experiência institucional 
dos novos presidentes e a plena confiança 
depositada no trabalho do grupo.

De acordo com o último Censo (IBGE, 2010), 47,6 
milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, 
sendo 6,7% com curso superior. Artigos científicos 
citam a presença de algum tipo de deficiência em 
2,6% dos médicos e em 0,25% dos estudantes de 
Medicina. Mantida a proporção, o Brasil teria hoje 
10.400 médicos e alunos nessa condição.

Mais informações: 
cfm@portalmédico.org.br

Reunião aconteceu em Brasília dia 8 de fevereiro
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Além de atuar como suporte técnico 
à diretoria do Cremers através de 
pareceres e resoluções, o setor de 
Câmaras Técnicas busca compartilhar 
e transmitir conhecimento através de 
eventos, debatendo temas relacionados 
aos aspectos éticos da prática médica de 
interesse dos médicos e da sociedade. 
É o caso das reuniões realizadas para 
discutir os atestados de óbito e os Serviços 
de Verificação de Óbito, com gestores e 
especialistas, no dia 7 de julho no Cremers.

Com base nos debates e nas contribuições 
de suas CTs, como a de Medicina Legal, o 
Cremers publicou nota de esclarecimento 
na imprensa, frisando que “a definição 
e implementação de ações visando ao 
fornecimento de atestado de óbito é de 
competência exclusiva dos gestores dos 
municípios e do Estado”. Vale destacar, 
ainda, que o Cremers participou como 
parte interessada nas oitivas do Ministério 
Público, envolvendo secretarias da Saúde 
do Município e do Estado. O Conselho 
continua participando dos debates em torno 
do assunto com o envolvimento direto de 
integrantes de suas CTs.

NEFROLOGIA

Organizado pela CT de Nefrologia e Sociedade 
Gaúcha de Nefrologia, foi realizado no 
Cremers, no dia 7 de março, o II Fórum de 
Tratamento Integral do Paciente Renal. O 
evento contou com a participação da diretoria 
do Conselho, secretário da Saúde do RS e 
de médicos de Porto Alegre e região. Foram 
abordados temas relativos à importância e 
reconhecimento da especialidade, além de 
questões como a baixíssima remuneração 
para atendimento de pacientes em diálise e 
o risco iminente de desassistência. (Confira 
a carta aberta da Nefrologia, publicada na 
edição 96 da Revista Cremers.)

TUBERCULOSE

Outro evento dos mais relevantes aconteceu 
no dia 8 de julho: I Fórum sobre Tuberculose, 
que reuniu especialistas no tema, diretores 
do Conselho, representante do Ministério da 
Saúde (Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose) e da Secretaria Municipal da 
Saúde de Porto Alegre. Foi elaborado um 

Câmaras Técnicas: atuação efetiva em 
favor dos médicos e da comunidade

Balanço

2016
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documento com as conclusões do 
encontro (Revista Cremers, edição 98). 
Importante destacar que Porto Alegre 
é a segunda capital em número de 
casos de tuberculose.

A luta contra a tuberculose prossegue 
no Cremers. Depois do fórum 
realizado em julho, foram feitas 
reuniões sobre ações na divulgação 
de taxas de incidência, de cura 
e de abandono no Estado. Elas 
ocorreram na sede do Cremers nos 
dias 8 de outubro, 11 de outubro e 
24 de novembro. Participaram o 
coordenador das CTs, Jefferson P. Piva, 
integrantes da CT de Infectologia e 
médicos palestrantes do fórum.

O Prontuário Eletrônico/Detran-RS 
esteve na pauta das CTs. Nos dias 21 
e 27 de junho, diretores do Cremers, 
Detran e de médicos de Porto Alegre 
e Região Metropolitana discutiram 
o teor da Resolução CFM 2.007/2013 
(título de especialista para ocupar 
cargo de diretor técnico) e orientação 
para a implantação de eleição 
de comissão de ética e do novo 
prontuário eletrônico.

Ao longo de 2016, a Coordenação-Geral 
das CTs elaborou 129 pareceres. Houve, 
ainda, 10 pareceres gerais, 89 ofícios 
expedidos e 21 memorandos. 

A Assessoria Jurídica do Cremers teve um 
ano com muito trabalho, principalmente nas 
atividades envolvendo a Secretaria de Assuntos 
Técnicos (SAT) e a Corregedoria. Em relação às 
audiências em Processos Ético-Profissionais (PEPs), 
o Jurídico se fez presente em 274, superando 2015 
(253 audiências). Em 2014 foram 226.

Referente às sessões de julgamentos, o número 
é ainda mais expressivo: foram 79 sessões contra 
34 do ano anterior. Foi acentuado também o 
crescimento do número de pareceres em PEPs e 
Sindicâncias: 392 contra 104 do ano anterior.

A presença do Jurídico na Secretaria Operacional 
é também muito importante e expressiva. No 
ano que passou foram 554 análises de registro 
de empresas; 484 de alteração contratual; 283 
de cancelamento de empresas; 463 análises 
de diligências de empresas; 276 análises 
de anuidades de empresas; 160 análises de 
consultas diversas de empresas; 34 análises 
de consultas de fiscalização; e 350 análises de 
registro de médicos estrangeiros.

Em relação a processos judiciais de primeiro grau 
o setor participou de ações judiciais distribuídas 
ao longo do ano; acompanhamento de 
execuções fiscais; de ações ordinárias e de ações 
civis públicas, além de mandados de segurança, 
atingindo um total de 2.578 intervenções – em 
2015 foram 1.166.

Em instâncias superiores foram 184 agravos 
de instrumento, 47 apelações, 4 recursos 
especiais, 4 recursos extraordinários e 8 
embargos de declaração.

A equipe é formada pelos advogados Juliano 
Lauer – Coordenador da Assessoria Jurídica; Carla 
Bello Fialho Cirne Lima; Daniella Luceiro Meirelles; 
Guilherme Brust Brun; Michele Souza Milanesi 
e Minéia Vianna. O setor é secretariado pela 
funcionária Aída Doval. 

Assessoria Jurídica
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Membros da Codame
• Euclides Viríssimo Santos Pires
• Isaias Levy 
• Iseu Milman
• Jorge Luiz Fregapane
• Ricardo Oliva Wilhelm 
• Tomaz Barbosa Isolan

A Comissão de Divulgação de Assuntos 
Médicos (Codame) do Cremers apresenta 
um quadro de crescimento nos últimos 
cinco anos na orientação aos médicos sobre 
questões envolvendo a publicidade dos 
serviços prestados pelos profissionais. 

No relatório do balanço de 2016, há uma 
elevação significativa nos protocolos 
recebidos na comparação com os dois anos 
anteriores e também em relação à média a 
partir de 2011 (168 procolos).

É importante registrar que a comunicação 
eletrônica tem substituído cada vez mais o 
correio convencional (cartas e telegramas).

Nota-se também que os anúncios 
analisados, bem como os ofícios expedidos, 

já são um número recorde desde 2011. Isso 
se dá basicamente pela remodelação do 
sistema de análise dos anúncios, definido 
com base no utilizado pelo CFM. Esse 
sistema possibilitou uma agilidade  
nos processos de análise durante as  
reuniões da Codame.

“Triplicamos o número de anúncios 
analisados em relação à média dos cinco 
últimos anos [81,8 anúncios analisados]. 
Quanto a ofícios expedidos, foram 272 
em 2016 contra 99 de média dos últimos 
cinco anos [aumento de 274%]”, comenta 
o coordenador da comissão, Tomaz 
Barbosa Isolan. 

É importante mencionar que grande parte 
dos ofícios expedidos foi para solicitar 
correção de pequenos erros na propaganda 
dos médicos (falta de RQE ou alteração 
de CRM por Cremers). Desde outubro de 
2016, após mapeamento do processo e 
seu redesenho, as solicitações de correção 
(apenas para estes casos) podem ser feitas 
por e-mail, não necessitando o envio de 
ofício por carta. Com esta modificação, 
além da economia de tempo, houve 
redução significativa nas despesas com 
correspondência no ano que passou.

Codame: evolução nos atendimentos 
sobre publicidade médica

Comparativo de Produção (2015 a 2016)

itens 2015 2016 Análise comparativa 

Protocolos Recebidos 131 190 Crescimento de 45%

Ofícios Expedidos 78 272 Crescimento de 49%

Anúncios Analisados 116 259 Crescimento de 59%

Busca Ativa 79 110 Crescimento de 39%

Reuniões da Comissão 09 11 Crescimento de 22%

Reuniões de Atendimento 
(Presencial) 04 02 Decréscimo de 50%

Balanço

2016
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Entre as intervenções mais significativas 
do setor de Fiscalização do Cremers em 
2016 está a operação em parceria com o 
Ministério Público. Atendendo solicitação 
do MPE, foram vistoriadas 31 unidades de 
saúde em Gravataí, Região Metropolitana 
de Porto Alegre. O trabalho foi realizado de 
setembro/2015 a maio/2016.

De acordo com o coordenador da 
Fiscalização, Antônio Celso Ayub, um 
reflexo positivo da operação é que houve a 
designação de um diretor técnico para as 
unidades do município.

Outro trabalho importante ocorreu de 
11 a 13 de maio. Os médicos fiscais Mário 
Henrique Osanai e Alexandre Pôrto Prestes, 
acompanhados de uma equipe do Conselho 
Federal de Medicina, vistoriaram instituições 
de atendimento psiquiátrico dentro do 
programa de testes para implantar uma 
nova ferramenta de vistoria. O modelo 
faz parte de uma ação do CFM que busca 
padronizar os novos roteiros de fiscalização. 

A ferramenta consiste em um programa 
para tablet que contém um roteiro de 
questionamentos para preenchimento dos 
médicos fiscais durante a vistoria. Ao final, 

o médico pode gerar no próprio programa 
um relatório da visita. Ayub diz que  
“a vantagem é que a ferramenta 
uniformiza a fiscalização no País e o 
trabalho fica mais rápido”. O médico 
preenche diretamente no aparelho o 
relatório da fiscalização, que pode ser 
enviado, em texto, ao CFM na hora.

DADOS

Ao longo de 2016 foram realizadas inúmeras 
vistorias: hospitais (16), clínicas (7), postos de 
saúde (17), Pronto Atendimento (2), outros 
(5). As vistorias partiram de demandas da 
assessoria jurídica do Cremers, Ministério 
Público, Corregedoria, denúncias e CFM. 

Entre as principais ocorrências registradas: 
adequação de pessoal (89), adequação de 
área física (169), adequação assistencial (77), 
adequação de insumos, medicamentos 
e equipamentos (138) e adequação 
organizacional (167).

Fiscalização com ferramenta que 
agiliza o trabalho nas vistorias

Em parceria com 
o MPE o Cremers 

vistoriou 31 unidades 
de saúde em Gravataí
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INAUGURAÇÃO

Um dos pontos altos da gestão em 2016 
aconteceu em Três Passos, no dia 4 de 
novembro, com a inauguração da sede da 
Delegacia da região, que abrange 114 médicos. 
O delegado Lauro Borth frisou que a sede é 

uma conquista para os médicos locais. O evento 
contou com a diretoria do Cremers, autoridades 
do município e médicos de Três Passos e 
arredores. Hoje, o Cremers conta com sede física 
em 24 cidades. A meta é atingir 100%. 

JURISDIÇõES

O Cremers editou no dia 16 de março 
a Resolução 01/2016, que disciplina as 
jurisdições das 28 Delegacias. Foram feitos 
ajustes no mapeamento das unidades do 
Interior, objetivando facilitar o deslocamento 
dos médicos para aproximá-los ainda mais 

das delegacias.

Os delegados seccionais 
do Cremers seguem 
com importantes 
contribuições para o 
debate em torno da 
saúde no Interior. Foi 
o que mais uma vez 
aconteceu no Encontro 
de Delegados Seccionais 
do Cremers, realizado 
na sede Conselho no dia 
25 de novembro, com 
novo modelo. Além dos 
tradicionais e precisos 
dados do trabalho médico, de atendimento 
e da infraestrutura existente em cada região 
e município, os delegados trouxeram para 
o plenário as informações dos municípios 

sobre o programa Mais Médicos em geral 
e da atuação dos intercambistas, além do 
cenário da terceirização do trabalho médico 
e hospitalar, que avança em todo o Estado.

Delegacias: trabalho permanente 
em defesa do trabalho médico

Balanço

2016

Diretoria traballha para que todas 
as delegacias tenham sua sede
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TREINAMENTO

Dentro da proposta de qualificar 
cada vez mais o atendimento 
aos médicos, o Cremers reuniu 
as secretárias das 28 Delegacias 
Seccionais para um dia de treinamento e 
troca de experiências com a participação 
de representantes dos diversos setores da 
entidade. O evento ocorreu no dia 20 de maio. 

HISTóRIA

Outro aspecto a destacar é o trabalho 
conduzido pelo coordenador das delegacias, 
Fernando Matos, no sentido de resgatar a 
história das 28 unidades. Será feita uma 
publicação como forma de homenagear 
todos os médicos que atuaram nas 
delegacias ao longo do tempo. 

FRONTEIRA

A saúde na região de fronteira foi tema de 
um evento nacional, realizado em Brasília, 
no dia 21 de junho. Então na condição de 
vice-presidente do Cremers e coordenador 
das Delegacias Seccionais, Fernando Weber 
Matos participou do I Fórum de Médicos 
de Fronteiras, onde coordenou o painel de 
abertura. Na ocasião, foi entregue a cada 
participante uma publicação especial do 
Cremers com dados atualizados sobre a 
região fronteiriça gaúcha (1.003 km com o 
Uruguai e 724 km com a Argentina), onde há 
nove mil pessoas por médico.

CADASTRO

Os médicos do Interior estão sendo 
convidados a efetuarem a atualização de 
seus cadastros no Cremers. Contatos através 
do telefone (51) 3219.7544, ramal 243, ou 
pelo e-mail delegacias@cremers.org.br. 
Mais de 85% dos médicos já estão com seus 
cadastros atualizados.

INTERIOR EM DESTAqUE

Notícias da área da saúde nos municípios 
gaúchos são destacadas no site do Cremers 
(Interior em Destaque). O sistema é 
abastecido diariamente pelas delegacias 
com as notícias que saem na mídia de cada 
localidade, formando um panorama da 
saúde como um todo no RS. No ano que 
passou foram enviadas ao Cremers 5.421 
notícias, todas recebidas e catalogadas pela 
secretária da Coordenação das Delegacias, 
Lucimara Conforti.

www.cremers.org.br
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Sob coordenação do conselheiro 
Ércio Amaro de Oliveira Filho, o 
Centro de Informática cumpre 
importante função no Cremers, 
proporcionando suporte 
indispensável para o bom 
funcionamento da entidade.  
O setor tem na chefia o técnico 
Paulo Sobrinho.

P R I N C I PA I S  A Ç õ E S  D E  2 0 1 6

  Apoio na implantação da nova central 
telefônica do Cremers.

  Participação direta na Comissão 
de Transparência do Cremers e 
implantação inicial do Portal da 
Transparência Cremers.

  Projeto e edital de aquisição de link 
dedicado de qualidade para acesso à 
internet visando atingir excelência no 
uso deste canal.

  Terceira etapa dos projetos de 
implementação de melhorias no sistema de 
segurança da rede, acesso à internet/nuvem  
(Google Drive), substituição de no-breaks 
para servidores com tolerância à falta 
de energia, ampliação da armazenagem 
com adição de discos e da rede elétrica 
mantida pelo gerador.

  Elaboração e confecção de planilhas 
estatísticas avançadas, vinculadas ao 
banco de dados do Cremers.

  Treinamento dos membros do setor 
em atendimento ao cliente e trabalho 
em equipe.

  Implantação de procedimentos de 
segurança e padrões em e-mails.

  Reposição prioritária de equipamentos,  
na sede e nas Seccionais.

  Participação ativa nos processos de 
arrecadação e cobrança, incluindo os 
processos de emissão de notificações e 
certidões de dívida ativa. 

  Utilização do SPE, sistema dos correios, 
para emissão de notificações fiscais 
de forma unificada na qual os Correios 
fazem o envelopamento e postagem das 
correspondências.

  Continuidade na execução de projeto 
de melhoria na infraestrutura de 
hardware e internet das Seccionais 
com a troca de impressoras jato de 
tinta por multifuncionais laser, upgrade 
no acesso à internet e substituição de 
computadores obsoletos.

  Adequação do sistema de rodízio para 
definir a ordem de atendimento entre os 
técnicos de TI.

Centro de informática: ações para qualificar 
a prestação de serviço aos médicos

Balanço

2016
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Pedidos de informação sobre atribuições  
do Corpo Clínico são muito frequentes

A Resolução CFM nº 1.657/2002 diz:
O Corpo Clínico tem como objetivos, 
entre outros: 
I - contribuir para o bom desempenho 
profissional dos médicos; 
II - assegurar a melhor assistência à 
clientela da instituição; 
III - colaborar para o aperfeiçoamento 
dos médicos e do pessoal técnico da 
instituição; 
IV - estimular a pesquisa médica; 
V - cooperar com a administração 
da instituição visando à melhoria da 
assistência prestada; 

VI - estabelecer rotinas para a melhoria 
da qualidade dos serviços prestados.

Em seu Artigo 1º a Resolução determina:
 
Todos os estabelecimentos de assistência 
à saúde e outras pessoas jurídicas 
que exerçam a Medicina, ou sob cuja 
égide se exerça a Medicina em todo o 
território nacional, devem eleger, entre os 
membros de seu Corpo Clínico, conforme 
previsto nos seus Regimentos Internos, 
Comissões de Ética Médica nos termos 
desta resolução.

O ano que passou apresentou mais uma 
vez o crescimento das consultas à Ouvidoria 
através de e-mail. Foram 961 mensagens 
eletrônicas. O atendimento por telefone ficou 
em 795, enquanto as consultas realizadas 
pessoalmente na sede do Cremers foram 44. 
O total de atendimentos foi de 1.800.

Além das consultas diretas, o Cremers 
disponibiliza em seu site (www.cremers.
org.br) a seção Perguntas Frequentes, 
que busca prestar esclarecimentos aos 
médicos e à população em geral sobre os 
principais assuntos envolvendo a atividade 
médica. Assim, muitas vezes não há 
necessidade de recorrer à Ouvidoria.

A equipe de ouvidores está a postos para 
orientar e esclarecer. O serviço é prestado 
pelos médicos Ércio Amaro de Oliveira 
Filho (coordenador), Céo Paranhos 
de Lima e Maria Lúcia da Rocha 
Oppermann. A funcionária Elisabete Boff 
é secretária do setor.

Contatos pelo telefone (51) 3300-5410 e 
pelo e-mail: ouvidoria@cremers.org.br 

Ouvidoria: canal de comunicação direta 
com a população e os médicos

Drs. Céo Paranhos de Lima, Maria Lúcia Oppermann 
e Ércio Amaro de Oliveira Filho
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A Secretaria Operacional (SO) do Cremers – 
setor responsável pelo registro de médicos 
e de empresas da área médica, entre outras 
atribuições – teve no ano que passou um 
crescimento significativo de registros de 
especialidades. Foram 1.362, contra 1.159 do 
período anterior. 

De acordo com o 1º secretário e coordenador 
da SO, Ismael Maguilnik, o registro de 
especialidades médicas segue o estabelecido 
pela Resolução CFM 2.148/2016 e pela Portaria 
CME (Comissão Mista de Especialidades). 
Registra-se título obtido em Residência 
Médica oficial do MEC ou prova na Sociedade 
de Especialidade ligada à AMB. 

secretaria Operacional: cresce o número 
de registro de especialidades

A Secretaria de Assuntos Técnicos manteve 
o ritmo forte de trabalho registrado nos anos 
anteriores, buscando sempre agilidade e 
eficácia na tramitação das sindicâncias e dos 
Processos Éticos-Profissionais (PEPs).

Coordenada pelos Corregedores Régis de 
Freitas Porto e Joaquim José Xavier, a SAT 

terminou o ano com um grande número 
de sindicâncias apreciadas, 702, contra 
642 do ano anterior. Essa celeridade tem 
muito a ver com as alterações feitas nos 
procedimentos com o objetivo de reduzir o 
tempo dessas ações. 

Segundo Régis Porto, esse resultado se deve 
“principalmente aos servidores da SAT e ao 
esforço dos conselheiros que se debruçaram 
e se empenharam nos trabalhos”. Já 
em relação ao número de sindicâncias 
instauradas houve uma queda. Foram 444, 
contra 540 de 2015. 

A instauração de PEPs teve um acréscimo 
na comparação com o ano anterior: 113 
contra 98. Já os julgamentos foram em 

sAT: sindicâncias e processos 
apreciados com maior celeridade

No ano 
passado foram 
1.362 registros 

de especialidades, 
contra 1.159 do 

período anterior

Balanço
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Drs. Joaquim José Xavier e Régis de Freitas Porto

número inferior ao de 2015: 80 julgamentos 
contra 99. Diante disso, ocorreu uma 
redução também no número de sessões 
de julgamento e avaliação: 81 contra 101. 

O trabalho foi intenso no suporte 
administrativo do setor, com 5.843 ofícios 
expedidos. Protocolos recebidos foram 
6.104, contra 5.048. Elevação ainda no 
número de cartas precatórias recebidas: 
41 contra 18. Sobre audiências realizadas, 
foram 335, contra 334 de 2015.

A inscrição de novos médicos 
manteve-se estável. Foram 909, quatro 
a mais que os registros ocorridos em 
2015. Já a reinscrição de médicos teve 
um leve aumento: de 139 para 160. 
Ao longo do ano foram expedidas 
1.906 cédulas de identidade médica, 
enquanto no ano anterior foram 1.840.

Na área de Pessoa Jurídica aconteceu 
o registro de 467 de empresas, 
enquanto no período anterior foram 
522. O cancelamento de PJ cresceu, 
passando de 224 para 322.

A SO teve um ano de muito trabalho, 
conforme demonstra a movimentação 
em termos de protocolos recebidos em 
2016: 28.242, contra 26.332 do ano anterior. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) e 
o Ministério do Trabalho vão formar um 
grupo especial para avaliar as normativas 
a respeito do sigilo médico em 
auditorias. A proposta foi definida em 
reunião, em Brasília, no dia 24 de janeiro, 
com o ministro Ronaldo Nogueira, que 
falou em abrir o diálogo com a entidade 
médica. Para o CFM, a confidencialidade 
é uma garantia da relação entre médico 
e paciente, e a exposição da intimidade 
do trabalhador pode servir para fins 
abusivos e discriminatórios.

Alguns Conselhos Regionais de 
Medicina têm enfrentado problemas na 
Justiça com pedidos de liberação de 
prontuários para auditores do trabalho 
não médicos. Para o CFM, a liberação ao 
acesso do prontuário médico extrapola 
o âmbito da negociação coletiva e 
afronta o Código de Ética Médica, que 
impede o médico de revelar fato de 
que tenha conhecimento pelo exercício 
de sua profissão.

O sigilo médico é instituído em favor do 
paciente e encontra suporte na própria 
Constituição Federal, em seu art. 5º, 
inciso X: “São invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas (...)”. Por sua vez, o Código Penal 
estabelece penalidades para a violação 
do segredo profissional. De acordo com 
o seu art. 154, qualquer segredo obtido 
através de função, ofício ou profissão 
deve ser resguardado.

sigilo médico 
em auditorias
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Em sessão plenária realizada no dia 31 de 
janeiro, o Conselho Regional de Medicina do 
RS (Cremers) elegeu o grupo de diretores que 
conduzirá a instituição nos próximos vinte 
meses. Os 21 conselheiros titulares deliberaram 
por aclamação pela recondução da Diretoria, 
dando continuidade ao trabalho atual.

O cirurgião Fernando Weber Matos assume a 
Presidência do Cremers até 30 de setembro 
de 2018, sucedendo ao psiquiatra Rogério Wolf 
de Aguiar, que passou a ocupar o cargo de 
primeiro secretário.

Em seu discurso, o novo presidente do 
Cremers elogiou seu antecessor, destacando 
sua serenidade e competência na condução 
da entidade, e adiantou algumas linhas de 
atuação que irá implantar em defesa da saúde, 
da qualidade do ensino da Medicina, da ética e 
da valorização do trabalho médico.

Diretoria determinada a defender
a saúde e a ética na Medicina

O novo 
presidente do 

Cremers elogiou seu 
antecessor, destacando 

sua serenidade e 
competência na 

condução da 
entidade

Drs. Fernando Matos
e Rogério Aguiar

Sessão plenária de eleição e posse da nova diretoria do Cremers
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Presidente
FERNANDO WEBER DA SILVA MATOS
Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo
Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Presidente do Cremers em duas oportunidades 
(junho/2010 a janeiro/2012 e agosto/2013 a maio/2015). Foi conselheiro de administração 
da Unimed Porto Alegre e superintendente do Grupo Hospitalar Conceição. Mestre em 
Saúde Coletiva. Formado pela UFRGS em 1971.

Vice-Presidente
ISMAEL MAGUILNIK
Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva
Professor adjunto de Medicina Interna da UFRGS. 
Coordenador médico do Serviço de Endoscopia do 
HMV. Chefe da Unidade de Endoscopia Digestiva 
do HCPA. Foi chefe do Departamento de Medicina 

Interna da UFRGS. Ex-presidente da Sociedade Brasileira e da 
Sociedade Interamericana de Endoscopia Digestiva. Secretário da 
Sociedade Brasileira para Estudo do Helicobacter pylori. Formado 
pela UFRGS em 1973.

Primeiro-Secretário
ROGÉRIO WOLF DE AGUIAR
Psiquiatria
Especialização em Psiquiatria – UFRGS/1972. Ex-prof. 
adjunto do Depto. de Psiquiatria e Medicina Legal 
da UFRGS. Presidente da ABP (95-98). Presidente 
do Cremers em duas gestões. Representou a ABP 

junto à ANS. Foi editor do Jornal Psiquiatria Hoje/ABP. Ex-presidente 
da Sociedade de Psiquiatria do RS. Foi Chefe do Serviço de 
Psiquiatria do HCPA e do Depto. de Psiquiatria da UFRGS. Membro 
internacional da Associação Psiquiátrica Americana. Formado pela 
UFRGS em 1964. Mestre em Psiquiatria.

Tesoureiro
ISEU MILMAN
Medicina do Trabalho
Pós-graduação em Administração Hospitalar. 
Ex-presidente e membro do Conselho Consultivo 
da SOGAMT – Sociedade Gaúcha de Medicina do 
Trabalho. Coordenador de Patrimônio e da Câmara 

Técnica de Medicina do Trabalho do Cremers e membro da CT de 
Medicina do Trabalho do CFM. Integrante da Comissão Estadual de 
Honorários Médicos. Formado na UFRGS em 1974.

Segundo-Secretário
CLÁUDIO BALDUÍNO SOUTO FRANZEN
Fisiatria e Medicina do Esporte
Presidente do Cremers de 1980 a 1988, e também 
de outubro/2008 a maio/2010. Atual conselheiro 
titular do Conselho Federal de Medicina, cargo 
que ocupou também no período de 1984 a 1998. 

Foi vice-presidente da Associação Médica Brasileira na gestão Mauro 
Cardoso. Diretor de Defesa Profissional da AMB na gestão Antonio 
Celso Nunes Nassif. Formado pela UFRGS em 1965.

Corregedoria
REGIS DE FREITAS PORTO
Pediatria
Corregedor do Cremers desde maio de 2000 com 
exceção do período de 2003 a 2006. Residência 
no Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ e 
diversos títulos de atualização na área de Pediatria. 

Atuou no Hospital Centenário desde 1961 até sua aposentadoria, em 
2014. Membro da Sociedade de Medicina de São Leopoldo. Formado 
pela UFRGS em 1959.

Coordenador do Portal  
da Transparência 
ISAIAS LEVY
Ortopedia e Traumatologia
Conselheiro desde 1982, ocupando vários cargos 
na Diretoria. Foi diretor da AMB nas gestões de 
Antônio Carlos Nassif. Ex-conselheiro fiscal e de 

administração da Unimed Porto Alegre. Idealizou o atual plano 
de saúde para o médico cooperado. Membro titular da SBOT, 
ex-secretário e fundador da sociedade gaúcha desta especialidade. 
Formado na FFFCMPA em 1968. Especialização no H. Miguel Couto 
(RJ) e pós-graduado na Universidade de Genebra.

Coordenador de Fiscalização
ANTONIO CELSO KOEHLER AYUB
Ginecologia e Obstetrícia
Prof. do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia da Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre. Ex-Coordenador e 
preceptor da Residência Médica em Gineco-

obstetrícia da UFCSPA. Delegado da Amrigs junto à AMB por seis 
gestões. Ex-coordenador da Ouvidoria. Hoje, é coordenador da 
Comissão de Fiscalização do Cremers. Atual conselheiro suplente do 
CFM. Formado na UFRGS em 1962.

Coordenador das Câmaras Técnicas
JEFFERSON PEDRO PIVA
Pediatria e Medicina Intensiva Pediátrica
Professor titular de Pediatria da UFRGS; chefe 
do Serviço de Emergência e Medicina Intensiva 
Pediátrica do HCPA; Membro titular da ABP e da 
Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina; senior 
editor do Pediatric Critical Care Medicine Journal 

e editor associado da Revista Brasileira de Terapia Intensiva; autor 
do livro Medicina Intensiva Pediátrica; Membro das CTs de Morte 
Encefálica, Medicina Intensiva e Emergência do CFM; e coordenador 
das CTs do Cremers.

Corregedoria
JOAqUIM JOSÉ XAVIER
Oftalmologia
Conselheiro do Cremers desde 1983, com cargo 
de direção desde 1993. Hoje, é corregedor 
adjunto do Conselho. Ocupou os cargos de 
diretor tesoureiro (de 1993 a 2005) e 1º secretário 

do Conselho. Ex-diretor da Sociedade de Oftalmologia e da 
Associação Médica do RS (Amrigs). Formado pela UFRGS em 1971, 
com especialização em Oftalmologia.

Coordenador da Ouvidoria  
e do Centro de Informática
ÉRCIO AMARO DE OLIVEIRA FILHO
Pediatria e Neonatologia
Ex-presidente da Sociedade de Pediatria do RS. 
Ex-diretor de Exercício Profissional da Amrigs. 
Foi delegado da Amrigs junto à AMB por duas 

gestões. Foi diretor de cursos, eventos e promoções da SBP. 
Coordenador da Ouvidoria do Cremers desde 2008. Foi Chefe 
da UTI Neonatal do Hospital Fêmina. Chefe da UTI Neonatal do 
Hospital Mãe de Deus desde 2000. Mestrado em Pediatria na 
UFRGS. Formado pela PUCRS em 1986.

Saiba mais sobre cada um dos dirigentes do Cremers

Edição 101 – 2017 – REvisTA CREMERs 19 



Cresce número de 
brasileiros no programa 
Mais Médicos
O mais recente edital do Mais Médicos registrou a maior adesão de brasileiros 
ao programa. A primeira chamada, que prioriza candidatos com CRM do Brasil, 
preencheu 99% das vagas – dos 1.390 postos ofertados em 642 municípios e 
dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), 1.378 tiveram médicos do 
País alocados em 636 localidades.

Pela primeira vez, além da reposição 
de rotina, foram disponibilizadas vagas 
antes ocupadas por profissionais – na 
maioria cubanos – da cooperação com 
a Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS). A medida faz parte das ações 
do Ministério da Saúde para ampliar a 
participação de brasileiros.

IDEIA É AMPLIAR ADESÃO

As vagas remanescentes serão ofertadas 
novamente a médicos com registro no País 
em segunda chamada. Pela primeira vez 
foi realizada a permuta de localidade, mais 
uma ferramenta para alocar os candidatos 
brasileiros nas cidades de sua preferência 
e, assim, aumentar a sua participação e 
fixação no programa.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
enfatiza o significativo interesse dos 
profissionais com CRM do Brasil no 
Mais Médicos. “Estamos dando passos 
importantes para uma mudança de 

perfil do programa, e a alta adesão dos 
brasileiros é essencial para isso”, declara. 
“Neste edital, já ofertamos a médicos 
nacionais mais de 900 vagas antes 
ocupadas por profissionais cubanos. Isso 
mostra que será possível ir cada vez mais 
aumentando a presença do brasileiro, que 
é a nossa prioridade”, completa.

qUATRO MIL SUBSTITUIÇõES

A meta do governo federal é realizar 4 mil 
substituições de profissionais cooperados 
por brasileiros em três anos, reduzindo de 
11,4 mil para 7,4 mil participantes cubanos. 
A expectativa é chegar a 7,8 mil brasileiros 
no Mais Médicos, representando mais de 
40% do total de profissionais. O edital em 
curso foi o primeiro a ofertar essas vagas, 
cerca de 900. 

Para o secretário de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde do Ministério da 
Saúde, Rogério Abdalla, o programa está 
caminhando no sentido desejado. 
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O Ministério da Saúde criou um grupo 
de trabalho para rever a distribuição de 
profissionais recrutados no programa Mais 
Médicos, considerada injusta por muitas 
prefeituras. "São cerca de 1.500 municípios 
que não participam do Mais Médicos, 
enquanto em algumas cidades o número 
de profissionais chega a 100", afirmou ao 
jornal O Estado S. Paulo o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros.

Na última reunião com representantes de 
secretarias estaduais e municipais de Saúde, 
ficou acertada a criação de um grupo para 
encontrar uma solução para o problema. Há 
ainda muitas dúvidas a serem esclarecidas.

Não se sabe ao certo como contemplar 
novos municípios sem que o número de 
vagas do programa seja aumentado de 
forma expressiva e, com isso, os custos 
do programa. Ao mesmo tempo, um 
remanejamento poderia significar a perda 
de vagas em cidades que já estão com 
várias equipes formadas, o que geraria um 
grande desgaste.

Uma das alternativas em discussão é a revisão 
da forma como as prefeituras financiam o 

programa. Atualmente, o Ministério da Saúde 
fica encarregado das despesas com o salário 
do profissional contratado. A prefeitura auxilia 
com uma verba para estada do médico 
na cidade. Uma corrente defende que, nas 
cidades onde o número de profissionais 
exceda um limite determinado, o município 
arque com parte do financiamento do salário 
dos profissionais.

Desde que assumiu o cargo, em maio do 
ano passado, Barros tem dito ser necessário 
fazer mudanças no programa, criado em 
2013 pelo governo de Dilma Rousseff como 
uma resposta às manifestações pela melhoria 
na saúde. Uma das alterações anunciadas 
por Barros foi a preferência por profissionais 
brasileiros para ocupar as vagas e a paulatina 
redução de médicos estrangeiros, recrutados 
sobretudo por meio de contrato com a 
Organização Pan-Americana da Saúde.

Neste ano, também não foi oferecida a 
possibilidade a médicos brasileiros de 
ficarem apenas um ano no programa para, 
terminada essa etapa, ganharem pontos 
nos exames de residência, o chamado 
programa Provab. 

Distribuição de médicos 
pode ser alterada

são cerca de 
1.500 municípios 

que não participam 
do Mais Médicos
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Preocupadas com a crise no Ipergs 
e com a indiferença da direção do 
Instituto diante do congelamento de 
cinco anos nos honorários médicos, as 
entidades médicas publicaram nota 
nos principais jornais do Estado, no 
início de dezembro, protestando contra 
a falta de negociação para resolver o 
impasse. A situação continua a mesma. 
O único fato novo foi o afastamento do 
presidente José Alfredo Pezzi Parode, 
ocorrido no início de fevereiro. 

“Esperamos que o próximo presidente 
tenha sensibilidade para reabrir 
a negociação com as entidades 
médicas, até para não comprometer 
o atendimento aos usuários do 
Instituto”, comenta o presidente do 
Cremers, Fernando Weber Matos.

iPERGs e a mobilização 
das entidades médicas

O Delegado do Cremers em 
Santa Rosa, Carlos Arthur 
da Silveira, participou da 
cerimônia de inauguração 
da UTI do Hospital Dom 
Bosco, em ato que contou 
com a presença do ministro 
da Saúde, Ricardo Barros; 
ministro do Desenvolvimento 
Social e Agrário, Osmar Terra; 
governador do Estado, José 
Ivo Sartori; e do secretário 
estadual da Saúde, João 
Gabbardo dos Reis.

Cremers representado na inauguração 
de UTi em santa Rosa

Presentes ainda o anfitrião, prefeito Alcides Viccini; o 
presidente da FUMSSAR, Délcio Steffen; e os deputados 
Aloísio Classmann, Darcísio Perondi, Eduardo Loureiro e 
Zilá Breitembach, além do diretor do hospital, Dr. Milton 
Balduino Dummel.

APEDIDO

O IPERGS E OS
MÉDICOS

  Diante do descaso da atual administração do IPERGS,  que não 
reajusta os honorários há cinco anos, as entidades médicas 
decidiram suspender as atividades na Comissão Paritária, 
constituída pela Lei 12.134/2004, que reunia a direção do IPERGS, 
as entidades representativas dos médicos e hospitais.

Tememos pelo futuro do atendimento médico aos funcionários 
públicos e não seremos coniventes com o desmonte do IPE–Saúde.

Essa decisão já foi comunicada ao Senhor Governador, de quem 
esperamos providências.

Porto Alegre, 2 de dezembro de 2016.

Dr. Paulo de Argollo Mendes
Presidente 

Dr. Rogério Wolf de Aguiar
Presidente  

Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto
Presidente Presidente 
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Cremers representado na inauguração 
de UTi em santa Rosa

Desde o dia 25 de janeiro está em vigor o 
novo Código de Processo Ético-Profissional, 
resultado do trabalho dos corregedores 
dos CRMs de todo o País. As normas – que 
constam da Resolução 2.145/2016 – foram 
atualizadas com o objetivo de proporcionar 
a celeridade dos processos e maior atenção 
ao chamado princípio da segurança jurídica 
(considerado um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito e a forma de garantir 
estabilidade nas relações jurídicas). 

Para atender ao princípio da segurança 
jurídica, normas processuais que se 
encontravam em resoluções específicas – 
como o Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) e a Interdição Ética Cautelar – foram 
incorporadas para que o aplicador do 
código não perdesse a noção sistêmica do 
ordenamento. O TAC e a Interdição Ética 
Cautelar constavam em outras normativas 
(Resoluções 1.967/2011 e 1.987/2012, 
respectivamente), que agora estão revogadas.

RECURSOS 

Uma das principais mudanças na busca por 
celeridade foi a nova regulamentação dos 
recursos. Está eliminada a possibilidade de 
recorrer ao pleno do CRM de decisões não 

unânimes proferidas pelas câmaras daquela 
instância. O recurso ao pleno nos conselhos 
regionais, a partir dessa atualização, fica 
restrito às decisões de cassação do exercício 
profissional proferidas em câmaras de 
julgamento dos regionais.

CITAÇÃO

Agora, neste caso, pode ser feita pelos 
Correios (com meios de comprovação 
oficial de recebimento), por servidor ou 
conselheiro do CRM devidamente habilitado, 
Carta Precatória ou edital. “A citação é 
ato fundamental para que o médico 
denunciado tenha ciência da instauração do 
processo e dos prazos correntes, oferecendo 
oportunidade para ele se defender”, explica o 
corregedor do CFM e relator da norma, José 
Fernando Maia Vinagre.

Ainda de acordo com Vinagre, “especial 
destaque é dado aos princípios da ampla 
defesa e do contraditório”. Em relação à 
ampla defesa, ele destaca uma inovação: a 
nova norma estabelece que o defensor dativo 
(acionado quando o médico não apresenta 
defesa prévia e é declarado revel) será 
sempre um advogado, garantindo a defesa 
técnica do denunciado.

Novo Código de Processo
Ético-Profissional 

veja outras novidades
•  A questão das provas foi melhor disciplinada, 

adotando-se critérios consagrados pelo Código 
de Processo Penal e Código de Processo Civil 
nesse quesito. Em seção especial, a nova 
resolução trata de aspectos como provas 
ilícitas e pareceres técnicos.

•  Há novos critérios de impedimento 
e suspeição com o objetivo de 
aperfeiçoamento das decisões proferidas 
nos processos ético-profissionais, na mesma 
linha de entendimento do novo Código 

de Processo Civil. Ficam impedidos, por 
exemplo, os julgadores que forem membros 
de direção ou de administração de pessoa 
jurídica que tenham interesse direto no 
processo ou quando configuradas  
inter-relações com escritórios de advocacia.

•  A pessoa jurídica, pública ou privada, poderá 
exercer o direito de denúncia.

•  O novo CPEP mantém a fluência dos prazos 
em dias corridos.
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Está em vigor a Resolução  
CFM 2.156/2016, que estabelece 
os critérios de admissão e alta em 
unidade de terapia intensiva. Confira 
as determinações da Resolução:

Art. 1º As admissões em unidade de 
tratamento intensivo (UTI) devem ser 
baseadas em: I) diagnóstico e necessidade 
do paciente; II) serviços médicos 
disponíveis na instituição; III) priorização 
de acordo com a condição do paciente; 
IV) disponibilidade de leitos; V) potencial 
benefício para o paciente com as 
intervenções terapêuticas e prognóstico. 

Art. 2º A admissão e a alta em unidade de 
tratamento intensivo (UTI) são de atribuição e 
competência do médico intensivista, levando 
em consideração a indicação médica.

Art. 3º As solicitações de vagas para unidade 
de tratamento intensivo (UTI) deverão ser 
justificadas e registradas no prontuário do 
paciente pelo médico solicitante. 

Art. 4º A admissão e a alta do paciente 
da unidade de tratamento intensivo (UTI) 
devem ser comunicadas à família e/ou 
responsável legal.

Art. 5º São considerados critérios de 
admissão em unidade de tratamento 
intensivo (UTI) instabilidade clínica, isto é, 
necessidade de suporte para as disfunções 
orgânicas, e monitoração intensiva. 

Art. 6º A priorização de admissão na unidade 
de tratamento intensivo (UTI) deve respeitar 
os seguintes critérios: 

§ 1º Prioridade 1: Pacientes que necessitam 
de intervenções de suporte à vida, com 
alta probabilidade de recuperação e sem 
nenhuma limitação de suporte terapêutico. 

§ 2º Prioridade 2: Pacientes que necessitam 
de monitorização intensiva, pelo alto risco de 
precisarem de intervenção imediata, e sem 
nenhuma limitação de suporte terapêutico. 

Resolução sobre admissão e alta 
em unidade de terapia intensiva
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§ 3º Prioridade 3: Pacientes que necessitam 
de intervenções de suporte à vida, com 
baixa probabilidade de recuperação ou com 
limitação de intervenção terapêutica. 

§ 4º Prioridade 4: Pacientes que necessitam 
de monitorização intensiva, pelo alto risco 
de precisarem de intervenção imediata, mas 
com limitação de intervenção terapêutica. 

§ 5º Prioridade 5: Pacientes com doença 
em fase de terminalidade, ou moribundos, 
sem possibilidade de recuperação. Em 
geral, esses pacientes não são apropriados 
para admissão na UTI (exceto se forem 
potenciais doadores de órgãos). No entanto, 
seu ingresso pode ser justificado em caráter 
excepcional, considerando as peculiaridades 
do caso e condicionado ao critério do 
médico intensivista. 

Art. 7º Os pacientes classificados como 
Prioridade 2 ou 4, conforme descrito 
nos parágrafos 2º e 4º do art. 6º, devem 
prioritariamente ser admitidos em unidades 
de cuidados intermediários (semi-intensivas). 

Art. 8º Os pacientes classificados 
como Prioridade 5, conforme descrito 
no parágrafo 5º do art. 6º, devem 
prioritariamente ser admitidos em unidades 
de cuidados paliativos. 

Art. 9º As decisões sobre admissão e alta 
em unidade de tratamento intensivo (UTI) 
devem ser feitas de forma explícita, sem 
discriminação por questões de religião, 
etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação 
sexual, idade, condição social, opinião 
política, deficiência, ou quaisquer outras 
formas de discriminação.

Art. 10. Os critérios para alta das unidades 
de tratamento intensivo (UTI) são: a) Paciente 
que tenha seu quadro clínico controlado e 
estabilizado; b) Paciente para o qual tenha se 
esgotado todo o arsenal terapêutico curativo/
restaurativo e que possa permanecer no 
ambiente hospitalar fora da UTI de maneira 
digna e, se possível, junto com sua família. 

Art. 11. O serviço de unidade de tratamento 
intensivo (UTI) de cada instituição hospitalar 
deve desenvolver protocolos, baseados 
nos critérios de internação e alta desta 
resolução, que estejam de acordo com as 
necessidades específicas dos pacientes, 
levando em conta as limitações do hospital, 
tais como tamanho da UTI e capacidade de 
intervenções terapêuticas.

Parágrafo único. Os protocolos de admissão 
e alta na UTI devem ser divulgados pelo 
diretor clínico ao corpo clínico do hospital e 
aos gestores do sistema de saúde.
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Diante da polêmica envolvendo a 
realização de partos fora do ambiente 
hospitalar, o Cremers editou, em 
maio de 2015, a Resolução 02/2015, 
que dispõe “sobre as providências 
que devem ser tomadas quando do 
atendimento envolvendo complicações 
em casos de partos domiciliares e de 
partos hospitalares ou realizados em 
instituições de saúde por não médicos.

Confira trechos da Resolução Cremers 02/2015 
(íntegra no site www.cremers.org.br)

Artigo 1º É atribuição do Diretor Técnico 
assegurar à gestante e ao recém-nascido 
atendimento com uma equipe médica 
completa e permanente de obstetras, 
pediatras e/ou neonatologistas e anestesistas, 
bem como os equipamentos necessários ao 
acompanhamento obstétrico.

Artigo 2º É atribuição do Diretor Técnico 
do estabelecimento de saúde tomar as 
providências cabíveis para que a gestante 
e o recém-nascido, durante o período de 
internação, tenham médico assistente 
responsável, desde a internação até a alta.

Artigo 3º Nos hospitais nos quais o parto 
e o atendimento do recém-nascido são 
realizados por profissionais não médicos 
autorizados pela Administração e Direção 
Técnica do Hospital, o Diretor Técnico assume 
a responsabilidade médica pelo atendimento 
e internação hospitalar.

Artigo 4º Os serviços de prestação de 
assistência médica (Hospital, UPA’s, UBS, e 
outros) devem comunicar ao Cremers, através 
de Relatório, no prazo máximo de 72 horas 
após o atendimento, sempre que atenderem 
gestantes com complicações de “partos 

domiciliares” ou de partos hospitalares ou 
realizados em outras instituições de saúde 
por não médicos. 

Parágrafo Terceiro Os Relatórios 
encaminhados serão analisados pelo 
Cremers, podendo implicar eventual 
responsabilização de profissionais médicos 
que participem de alguma forma de 
“partos domiciliares” ou autorizarem partos 
realizados por não médicos, conforme as 
circunstâncias do caso concreto.

Parágrafo quarto Tomando ciência, a partir 
da análise dos Relatórios encaminhados 
de possível Ilícito ético, que, em tese, 
configure crime, infração administrativa ou 
civil, o Cremers oficiará o Ministério Público, 
para apurar, dentro de suas respectivas 
competências, as responsabilidades das 
pessoas que participaram de alguma forma do 
“parto domiciliar” ou de partos em instituições 
de saúde realizados por não médicos. 

Artigo 5º Ocorrendo o óbito da gestante, óbito 
fetal ou infantil, nas circunstâncias previstas 
no artigo 3º, e seus parágrafos, e artigo 4º, 
caput, os médicos que prestaram assistência 
aos pacientes não são obrigados a emitir 
Declaração de Óbito.

Parágrafo único. Nos casos do caput, 
proceder-se-á nos termos do artigo 2º, 
item 3, da Resolução do Conselho Federal 
nº 1779/2005, devendo a Declaração de Óbito, 
obrigatoriamente, ser fornecida pelos serviços 
médicos-legais, ainda que na localidade exista 
apenas 1 (um) médico. 

Artigo 6º O Diretor Clínico deve orientar 
os médicos que compõem o Corpo Clínico 
a respeito do cumprimento da presente 
Resolução, cabendo à Comissão de Ética da 
instituição fiscalizar seu fiel cumprimento.

Resolução Cremers sobre partos
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A Câmara Municipal de Porto Alegre 
rejeitou o projeto de lei nº 232/14, que 
garantia que as maternidades, casas de 
parto e os estabelecimentos hospitalares 
congêneres sediados no município 
deveriam permitir a presença de doulas – 
acompanhantes especializadas – durante 
todo o período do trabalho de parto, do 
parto e do pós-parto imediato, sempre 
que solicitado pela parturiente.

O Cremers desde o início criticou o projeto. A edição 
95, de janeiro de 2016, registra o posicionamento da 
entidade. “Sob o ponto de vista médico é inadmissível 
a presença de doula como componente da equipe 
obstétrica”, resume o conselheiro e obstetra Antonio 
Celso Ayub, integrante das CTs de Ginecologia e 
Obstetrícia do Conselho e de sua correspondente no 
Conselho Federal de Medicina.

PRERROGATIVA MÉDICA

O vereador Dr. Goulart comemorou a rejeição: 
“Esta proposta não era viável. Temos um SUS 
desaparelhado, no qual as gestantes já enfrentam 
extremas dificuldades de acesso, com estrutura 
insuficiente. Precisamos focar na melhoria dessas 
condições”, defendeu Dr. Goulart, acrescentando 
que “com essa decisão ficou assegurado que o 
médico tem a prerrogativa de identificar se as 
condições do local permitem ou não a presença 
de outras pessoas que não fazem parte da 
equipe de assistência”.

A proposta, de autoria da vereadora Jussara 
Cony, recebeu 18 emendas e uma subemenda. 
O projeto foi rejeitado, com 23 votos contrários 
e quatro abstenções, após a proponente 
solicitar rejeição à matéria, descontente com 
as emendas aprovadas em plenário, que, 
segundo ela, "descaracterizariam" a proposta.

Rejeitado projeto que permitia 
presença de doulas no parto
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Art. 73. Revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício 
de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por 
escrito, do paciente. 

Parágrafo único. Permanece essa 
proibição: 
a) mesmo que o fato seja de 
conhecimento público ou o paciente 
tenha falecido; 
b) quando de seu depoimento como 
testemunha. Nessa hipótese, o médico 
comparecerá perante a autoridade e 
declarará seu impedimento; 
c) na investigação de suspeita de crime 
o médico estará impedido de revelar 
segredo que possa expor o paciente a 
processo penal. 

Art. 74. Revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, 
inclusive a seus pais ou representantes 
legais, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, salvo 
quando a não revelação possa acarretar 
dano ao paciente. 

Art. 75. Fazer referência a casos clínicos 
identificáveis, exibir pacientes ou seus 
retratos em anúncios profissionais ou 
na divulgação de assuntos médicos, 
em meios de comunicação em geral, 
mesmo com autorização do paciente. 

Art. 76. Revelar informações 
confidenciais obtidas quando do 
exame médico de trabalhadores, 
inclusive por exigência dos dirigentes 
de empresas ou de instituições, salvo se 
o silêncio puser em risco a saúde dos 
empregados ou da comunidade. 

Art. 77. Prestar informações a empresas 
seguradoras sobre as circunstâncias da 
morte do paciente sob seus cuidados, 
além das contidas na declaração de 
óbito, salvo por expresso consentimento 
do seu representante legal. 

Art. 78. Deixar de orientar seus auxiliares 
e alunos a respeitar o sigilo profissional e 
zelar para que seja por eles mantido. 

Art. 79. Deixar de guardar o sigilo 
profissional na cobrança de honorários 
por meio judicial ou extrajudicial.

sigilo médico
Diante do recente caso envolvendo o vazamento de exames e 
informações no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, através de 
redes sociais, o Cremers lembra que o Código de Ética Médica 
contém um capítulo inteiro sobre o sigilo médico. Em caso de 
dúvidas sobre questões de sigilo e quaisquer outras condutas, 
consulte a Ouvidoria do Cremers

CóDIGO DE ÉTICA MÉDICA
Capítulo IX

Sigilo profissional
É vedado ao médico: 

O Cremers lembra 
que o Código de Ética 

Médica contém um 
capítulo inteiro sobre 

o sigilo médico
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As manchetes dos jornais do Estado 
escancaram diariamente as mazelas da 
saúde. Cada um dos 497 municípios gaúchos 
tem um drama a relatar, conforme verifico 
diariamente ao abrir o conteúdo de notícias 
colocado sobre minha mesa por nossa 
assessoria de imprensa.

Não há um dia sequer sem informações 
que ratificam o quanto é grave a situação 
de tudo que envolve a saúde. Os exemplos 
são muitos e se repetem, só mudando as 
cidades, que rodam sem parar no noticiário 
como um carrossel sinistro. Nos últimos dias 
recolhi dezenas de notícias sobre a crise na 
saúde, entre as quais as seguintes: "Filas de 
espera para cirurgias em Bento Gonçalves", 
"Déficit dos hospitais atinge R$ 144 milhões", 
"Hospital de Júlio de Castilhos paralisa por 
atraso salarial", "Crise nos hospitais e UPAs de 
Canoas", "Corte de R$ 136 milhões no SUS de 
Porto Alegre", e "Paralisação no hospital de 
Palmeiras das Missões".

O quadro é alarmante e tende a agravar-se 
com a redução dos recursos para custeio do 
setor, a começar pelas verbas federais, que 
nunca foram no volume necessário e que hoje 
estão ainda mais restritas em função da crise 
econômica. A consequência é o efeito dominó, 
até chegar lá na ponta, onde estão as peças 
finais: os médicos e os pacientes,  
mergulhados no olho do furacão.

Se hoje as pessoas receiam sair à rua, 
especialmente à noite, devido à violência 
crescente e disseminada, que não poupa 
sequer as unidades de saúde, não é 
de duvidar que o cidadão passe a ter 
ainda mais medo de ficar doente, diante 
da perspectiva cruel de não receber o 
atendimento justo e adequado.

Não é à toa que o brasileiro considera a 
saúde sua maior preocupação, segundo 
pesquisa recente que, na verdade, apenas 
reafirmou levantamentos feitos em outros 
anos. A agonia dos serviços de saúde 
já faz tempo ocupa páginas e páginas 
de jornais, noticiários de TV e de rádio e 
também nas redes sociais.

É uma crise que já se tornou crônica.  
As autoridades precisam tomar medidas 
imediatas, começando por mais 
investimentos. Caso contrário, a saúde corre o 
risco de ser como aquele paciente que espera 
anos por uma cirurgia pelo SUS. Quando o 
telefone tocar poderá ser tarde demais.

Dr. Rogério Wolf de Aguiar
Artigo publicado no jornal  
Zero Hora no dia 3 de janeiro.

A saúde sangra 
nas páginas dos jornais*
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27 A 29 DE

ABRIL

Vi Congresso Brasileiro de perícia médica previdenciária
Local: Brasília/DF
Informações:www.congressoperito.com.br

30 DE MARÇO

A 1º DE ABRIL

37o Congresso da sociedade Brasileira de Cirurgia da mão
Local: Belo Horizonte/MG
Informações: www.mao2017.com.br

28 DE ABRIL

A 1º DE MAIO

XXXii Congresso Brasileiro de Cirurgia
Local: São Paulo/SP
Informações: www.cirurgia2017.com.br

5 A 8 DE

ABRIL

Vi Congresso Brasileiro de Fibrose Cística 
Local: Curitiba/PR
Informações: www.fibrosecistica2017.com.br

20 A 22 DE

ABRIL

32° encontro internacional de audiologia 
Local: Gramado/RS
Informações: www.audiologiabrasil.org.br/eia/forum

31 DE MARÇO

A 1º DE ABRIL

Vii simpósio de atualização em oftalmologia
 - hospital Banco de olhos 
Local: Amrigs - Porto Alegre/RS
Informações: www.hbo.org.br/simposio/content/index.php

26 A 27 DE

MAIO

V encontro Gaúcho de endocrinologia e metabologia /
XX encontro Gaúcho de diabetes 
Local: Dallonder Grande Hotel - Bento Gonçalves/RS 
Informações: sbemrs.com.br/vencontro

6 A 8 DE

ABRIL

V encontro internacional de neonatologia 
Local: Centro de Eventos Plaza São Rafael – Porto Alegre/RS
Informações: www.encontrodeneonatologia.com.br

Confira os eventos 
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Dr. Cláudio Balduíno souto Franzen
Conselheiro do CFM

Dr. Antônio Celso Ayub
Conselheiro Suplente do CFM

Sentença proferida pela 4ª Vara Federal, do 
Distrito Federal, foi favorável ao Conselho 
Federal de Medicina em ação na qual a 
Associação dos Hospitais de Santa Catarina 
requeria a suspensão, em definitivo, dos 
efeitos do art. 1º e parágrafo único, bem como 
do parágrafo único do artigo 5º, ambos da 
Resolução CFM 1.834/2008.

A Resolução trata das “disponibilidades de 
médicos em sobreaviso devem obedecer 
normas de controle que garantam a boa 
prática médica e o direito do Corpo Clínico 
sobre sua participação ou não nessa atividade. 
A disponibilidade médica em sobreaviso deve 
ser remunerada”.

Em sua sentença, o Juízo trouxe a  
seguinte fundamentação:

“[...] De fato, a referida Resolução dispõe 
que as disponibilidades de médicos em 
sobreaviso devem obedecer normas de 
controle que garantem a boa prática 
médica e o direito do corpo clínico sobre 
sua participação ou não nessa atividade. 
Dispõe também sobre a remuneração da 
disponibilidade médica em sobreaviso. 

Cumpre destacar que o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Medicina 'são órgãos 
supervisores da ética profissional em toda a 
República e, ao mesmo tempo, julgadores e 
disciplinadores da classe médica, cabendo-
lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao 

seu alcance, pelo perfeito desempenho ético 
da Medicina e pelo prestígio e bom conceito 
da profissão e dos que a exerçam legalmente' 
(artigo 2º da Lei nº 3.268/57).

Dessa forma, não vislumbro a incompetência 
do Conselho Federal de Medicina em 
disciplinar a situação de sobreaviso. Com 
efeito, cabe ao CFM zelar pelo desempenho 
ético da Medicina, na qualidade de supervisor 
e disciplinador da classe”.

CONSIDERAÇõES FINAIS

Portanto, o Juízo reconheceu a 
competência legal do Conselho Federal de 
Medicina para normatizar o desempenho 
ético, moral e técnico da Medicina brasileira, 
podendo, assim, disciplinar e normatizar 
a situação de sobreaviso dos médicos, eis 
que isso reflete na boa prática médica 
e no direito do corpo clínico sobre sua 
participação ou não nessa atividade. 

Por oportuno, também regulamenta regras de 
remuneração e sobreaviso dos médicos, o que 
ressalta a importância da norma.

Ainda é possível a interposição de recurso 
contra a citada decisão, o qual, todavia, 
salvo decisão posterior em contrário, não 
compromete a validade e eficácia da 
Resolução CFM nº 1.834/2008. O processo 
pode ser consultado no endereço eletrônico 
do TRF da 1ª Região.

Conselho Federal

sobreaviso: sentença reitera prerrogativas dos Conselhos de Medicina
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Durante o mês de dezembro de 
2016, os funcionários do Conselho de 
Medicina do RS organizaram uma ação 
de final de ano em prol de algumas 
instituições de caridade de Porto 
Alegre. A iniciativa, com formato 
de gincana, resultou em um grande 
número de doações e na integração 
dos funcionários.

Após uma série de reuniões para definir o 
funcionamento da gincana, os funcionários 
se dividiram em quatro equipes. A que 
coletasse mais doações receberia um 
prêmio simbólico. A arrecadação ocorreu 
durante a primeira quinzena de dezembro. 
O resultado da campanha pôde ser visto por 
todos no dia 21 de dezembro, na ocasião 
da confraternização de final de ano dos 
funcionários e Diretoria.

EMOÇÃO

A entrega das doações começou já no dia 
seguinte à confraternização. A primeira 
entidade contemplada foi o Instituto do 
Câncer Infantil do Hospital de Clínicas, no 
dia 22. As crianças receberam brinquedos 
para o Natal, acompanhadas de suas 
famílias. Durante a semana seguinte, as 
demais instituições receberam as doações 
a elas destinadas.

Devido ao sucesso tão gratificante dessa 
ação, outras estão previstas para o 
decorrer de 2017. 

Gincana da solidariedade 
mobiliza funcionários do Cremers
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O REsUlTADO FiNAl FOi, EM NúMERO DE iTENs

Ração seca para cães e gatos 144 kg

Alimentos não perecíveis 2.499

Brinquedos 1.063

Fraldas de todos os tamanhos 3.282

Roupas e calçados 2.559

Conheça as instituições beneficiadas e doe também. 
A necessidade é grande e constante.
Instituto do Câncer Infantil do Hospital de 
Clínicas: referência no tratamento de câncer em 
crianças e adolescentes. www.ici-rs.org.br ou  
(51) 3331-8704.

Associação 101 Vira-latas: recolhe e trata cães e 
gatos abandonados. Atualmente, abriga cerca 
de 400 animais que precisam de alimento, 
medicamentos e, principalmente, uma família. 
www.101viralatas.com.br

Casa Santa Rita dos Excepcionais: atende 
crianças com lesões cerebrais, que precisam de 
cuidados especiais e permanentes e não têm 
condições econômicas para o tratamento. 
www.casasantarita.com.br ou (51) 3387.6175
Centro de Reabilitação de Porto Alegre – 

Cerepal: oferece atendimento multidisciplinar 
100% SUS a crianças e adolescentes com lesão 
cerebral. www.cerepal.org.br ou (51) 3342-975.

Fundação de Proteção Especial do RS – FPE: 
abriga crianças em situação de risco ou 
vulnerabilidade social, especialmente as 
vítimas de violência. (51) 3254-7178.

Instituto Espírita Dias da Cruz: mantém escola 
para crianças carentes e albergue noturno 
para moradores de rua, buscando promover a 
reinserção social. (51) 3232-0808.

Sopa do Pobre: distribui alimentação gratuita 
para pessoas carentes ou em situação de rua. 
sopadopobre.blogspot.com.br ou (51) 3233-4934.
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Dr. AIRTON GALARCA DA SILVA – nascido em 
23/09/1956, natural de Alegrete, RS. Formado 
pela Faculdade de Medicina da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no 
ano de 1980. Falecido em 29/11/2016, aos 60 anos.

Dr. ALEXANDRE DIAMANTE – nascido em 
31/12/1951, natural de Porto Alegre, RS. Formado 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, no ano de 1975. Falecido em 
13/09/2015, aos 63 anos.

Dr. ANTÔNIO MÁRIO DE CARVALHO 
GUIMARÃES – nascido em 07/11/1939, natural de 
Porto Alegre, RS. Formado pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 1963. 
Falecido em 04/09/2016, aos 76 anos.

Dr. ARMANDO EGGERS – nascido em 03/11/1915, 
natural de São Leopoldo, RS. Formado pela 
Fundação Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre, no ano de 1949. Falecido 
em 12/11/2016, aos 101 anos.

Dr. CAIO COELHO MARqUES – nascido em 
15/09/1944, natural de Cachoeira do Sul, RS. 
Formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no 
ano de 1968. Falecida em 11/06/2016, aos 71 anos.

Dra. CARLA MARIA FLECK SILVEIRA 
FINOCCHIARO – nascida em 17/05/1962, natural 
de Caxias do Sul, RS. Formada pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no 
ano de 1986. Falecida em 09/11/2016, aos 54 anos.

Dr. CARLOS ALBERTO SAMPAIO MARTINS 
DE BARROS – nascido em 10/09/1947, natural 
de Vila Velha, ES. Formado pela Universidade 
Federal do Pará, no ano de 1973. Falecido em 
19/11/2016, aos 69 anos.

Dr. FRANCISCO LUCAS ERCOLANI – nascido em 
27/06/1959, natural de Jaguari, RS. Formado pela 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Santa Maria, no ano de 1987. Falecido em 
30/11/2016, aos 57 anos.

Dr. HELIO AVILA – nascido em 08/01/1944, natural 
de Barueri, SP. Formado pela Universidade 
Católica de Pelotas, no ano de 1969. Falecido em 
10/06/2016, aos 72 anos.

Dra. ISABEL DE BORBA MUNARETTI – nascida 
em 16/05/1971, natural de Porto Alegre, RS. 
Formada pela Fundação Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto Alegre no ano de 
1998. Falecida em 04/09/2016, aos 45 anos.

Dra. JULIA RUTKOSKI – nascida em 07/04/1931, 
natural de Barra do Ribeiro, RS. Formada pela 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, no ano de 1975. Falecida em 
07/04/1931, aos 83 anos.

Dr. LUIZ CARLOS PASCOUTTO ABREU – nascido 
em 19/01/1945, natural de Santiago, RS. Formado 
pela Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Santa Maria, no ano de 1971. Falecido 
em 11/12/2016, aos 71 anos.

Dr. OSCARINO DOS SANTOS BARRETO JUNIOR 
– nascido em 22/08/1964, natural do Rio de 
Janeiro, RJ. Formado pela Escola de Medicina 
Souza Marques, no ano de 1989. Falecido em 
27/07/2016, aos 50 anos.

Dr. PAULO ROBERTO DE MEDEIROS PEREZ – 
nascido em 01/04/1944, natural de Porto Alegre, 
RS. Formado pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, no ano de 1971. Falecido em 
20/10/2016, aos 72 anos.

Dr. ROBERTO DEPTULA – nascido em 
25/01/1952, natural de Porto Alegre, RS. 
Formado pela Fundação Católica de Medicina 
de Porto Alegre, no ano de 1976. Falecido em 
01/01/2017, aos 64 anos.

Cremers presta homenagem
Em sessões ordinárias realizadas nos dias 6 de dezembro de 2016 
e 10 de janeiro de 2017, o Corpo de Conselheiros do Cremers prestou 
homenagem a médicos do Estado falecidos recentemente.

Obituário
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seCCional deleGado Fone EndErEço • E-mail

Alegrete Dr. Luiz Carlos Diniz Barradas (55) 3422.4179 R. Vasco Alves, 431/402 • CEP 97542-600 • alegrete@cremers.org.br

Bagé Dr. César Alfeu Iamin de Mello (53) 3242.8060 R. General Neto, 161/204 • CEP 96400-380 • bage@cremers.org.br

Bento Gonçalves Dr. José Vitor Zir (54) 3454.5095 R. José Mário Mônaco, 349/701 • CEP 95700-066 • bentogoncalves@cremers.org.br

Cachoeira do Sul Dra. Leisa Maria Behr Gaspary (51) 3723.3233 R. Senador Pinheiro Machado, 1020/104 • CEP 96508-022 • cachoeira@cremers.org.br

Camaquã Dr. Tiago Bonilha de Souza (51) 3671.0751 Sem Sede • camaqua@cremers.org.br

Carazinho Dr. Airton Luis Fiebig (54) 3330.1049 Sem Sede • carazinho@cremers.org.br

Caxias do Sul Dr. Luciano Bauer Grohs (54) 3221.4072 R. Bento Gonçalves, 1759/702 • CEP 95020-412 • caxiasdosul@cremers.org.br

Cruz Alta Dr. João Carlos Stona Heberle (55) 3324.2800 R. Venâncio Aires, 614 /46 • CEP 98005-020 • cruzalta@cremers.org.br

Erechim Dr. Paulo Cesar Rodrigues Martins (54) 3321.0568 Av. 15 de Novembro, 78/305 • CEP 99700-308 • erechim@cremers.org.br

Ijuí Dra. Marília Raymundo Thomé da Cruz (55) 3332.6130 R. Siqueira Couto, 93/406 • CEP 98700-000 • ijui@cremers.org.br

Lajeado Dr. Fernando Jose Sartori Bertoglio (51) 3714.1148 R. Fialho de Vargas, 323/304 • CEP 95900-000 • lajeado@cremers.org.br

Novo Hamburgo Dr. Luciano Alberto Strelow (51) 3581.1924 R. Joaquim Pedro Soares, 500/56 • CEP 93510-320 • novohamburgo@cremers.org.br

Osório Dr. Newton Corleta d'Arisbo (51) 3601.1277 Av. Jorge Dariva, 1153/45 • CEP 95520-000 • osorio@cremers.org.br

Palmeira das Missões Dr. Joaquim Pozzobon Souza (55) 3742.3969 Sem Sede • missoes@cremers.org.br

Passo Fundo Dr. Henrique Luiz Oliani (54) 3311.8799 R. Teixeira Soares, 885/505 • CEP 99010-081 • passofundo@cremers.org.br

Pelotas Dr. Victor Hugo Pereira Coelho (53) 3227.1363 R. Barão de Santa Tecla, 515/602 • CEP 96010-140 • pelotas@cremers.org.br

Rio Grande Dr. Fábio de Aguiar Lopes (53) 3232.9855 R. Zalony, 160/403 • CEP 96200-070 • riogrande@cremers.org.br

Santa Cruz do Sul Dr. Gilberto Neumann Cano (51) 3715.9402 R. Fernando Abott, 270/204 • CEP 96810-072 • santacruz@cremers.org.br

Santa Maria Dr. João Alberto Larangeira (55) 3221.5284 Av. Pres. Vargas, 2135/503 • CEP 97015-513 • santamaria@cremers.org.br

Santa Rosa Dr. Carlos Arthur da Silveira (55) 3512.8297 R. Fernando Ferrari, 281/803 • CEP 98900-000 • santarosa@cremers.org.br

Santana do Livramento Dr. Tiago Silveira de Araujo Lopes (55) 3242.2434 Av. Treze de Maio, 410/ 501 • CEP 97573-438 • livramento@cremers.org.br 

Santo Ângelo Dr. Rafael Rodrigues da Fontoura (55) 3313.4303 R. Três de Outubro, 256/202 • CEP 98801-610 • santoangelo@cremers.org.br

São Borja Dr. Ary Poerscke (55) 3431.5086 R. Riachuelo, 1010/43 • CEP 97670-000 • saoborja@cremers.org.br

São Gabriel Dr. Ricardo Lannes Coirolo (55) 3232.6555 Rua Barão de São Gabriel, 735 • CEP 97300-000 • saogabriel@cremers.org.br

São Jerônimo Dr. Roberto Schuster (51) 3651.1135 Sem Sede • saojeronimo@cremers.org.br

São Leopoldo Dra. Solange Maria Seidl Gomes (51) 3566.2486 R. Primeiro de Março, 113/708 • CEP 93010-210 • saoleopoldo@cremers.org.br

Três Passos Dr. Lauro Erni Borth (55) 3522.2548 Av. Costa e Silva, 2133 • trespassos@cremers.org.br

Uruguaiana Dr. Jorge Augusto Hecker Kappel (55) 3412.5325 R. Treze de Maio, 1691/204 • CEP 97501-538 • uruguaiana@cremers.org.br

Central de atendimento telefônico

Telefone: (51) 3219-7544 

Delegacias do Cremers

Fale direto Com setor desejado

outros Contatosramal seçÕes

244 Câmaras Técnicas

240 Codame (Publicidade médica)

243 Delegacias Seccionais

251 Diretoria

241 Fiscalização

151 SO – Secretaria Operacional  
(Documentos e registros)

Assessoria de Imprensa (51) 3300-5421

Ouvidoria (51) 3300-5410

Licitações (51) 3300-5413

SAT (Sindicâncias e processos) (51) 3300-5417

CONTATOS

Fax: (51) 3217-1968

E-mail: cremers@cremers.org.br

Horário de atendimento: das 9h15min às 18h30min

De segunda-feira a sexta-feira

Sede: Av. Princesa Isabel, 921 – Bairro Santana
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A hipertensão arterial e o diabetes 
são as causas mais comuns das 
Doenças Renais Crônicas

O início da doença pode ser detectado 
através de exames de sangue e de urina

Conforme a Sociedade Gaúcha de Nefrologia, 
alimentação saudável e exercícios físicos 
auxiliam na prevenção

Neste ano, o Dia Mundial do Rim ocorre 
em 9 de março. O objetivo é alertar 
e prevenir a população para o problema

9 de março 2017

DIA MUNDIAL DO RIM

Fechamento autorizado. 
Pode ser aberto pela ECT.


