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Quase todo o período foi destinado a ações em prol da 
segurança da população e dos profissionais de saúde, 

em meio à pandemia da Covid-19
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Expediente

pacientes nesse momento, fiscalização 
sobre uso de EPIs e como nos preparar 
para voltar às atividades com a maior 
normalidade possível. 

Na medida do possível, depois de in-
terromper nos primeiros meses do ano 
o atendimento presencial, retomamos 
aos poucos “a normalidade”, com 
todos os cuidados sanitários necessá-
rios, para o atendimento ao médico e 
para transcorrer os processos éticos e 
as sindicâncias. 

Para o ano que entra, esperamos um 
atendimento mais normal possível e a 
retomada plena das ações cotidianas do 
Conselho. 

Um Ano Novo cheio de SAÚDE para 
todos nós!

Celso Murad
Presidente do CRM-ES

Qualquer gestor público do Brasil 
dirá que 2020 foi o ano mais estranho 
da sua história como dirigente. Sem 
dúvida, por mais alerta e por mais 
discussões que cientistas tenham 
travado sobre a possibilidade de o 
mundo enfrentar uma pandemia, 
médicos, pesquisadores, políticos e 
a população não esperavam por isso 
para agora, como aconteceu. 

A nossa gestão, no CRM-ES, como 
em todas as outras organizações 
públicas e privadas, foi tomada neste 
ano por tentar adotar medidas que 
nos dessem alguma segurança para 
passar pela pandemia. 

Na  l inha  de  f rente ,  co legas 
enfrentaram um desafio profissional 
de salvar pacientes do que eles ainda 
não conheciam e de tentar se salvar 
da própria contaminação, o que nos 
custou vidas. Alguns colegas não re-
sistiram e a eles este Conselho rende 
todas as homenagens e se solidari-
za com as suas famílias, bem como 
com todas as famílias das vítimas 
da Covic-19, no Espírito Santo e no 
Brasil.

Adotamos,  em 2020, ações 
balizadas por grupos de trabalho 
internos que se dedicaram, exclu-
sivamente, a debater com outras 
entidades questões de segurança, 
normas  para  atendimento  a 

Por todos nós



Jornal do CRM-ES | Ed nº 95 | Ano 22 | 2020 3

Antes da pandemia 

Nos primeiros dois meses, seguíamos um 
caminho normal

Curso sobre determinação 
de Morte Encefálica

O curso de Determinação 

de Morte Encefálica foi 

oferecido em fevereiro, 

focado nos médicos que 

atuam em UTIs e nas unidades 

de Urgência e Emergência. 

O objetivo foi capacitar o 

médico para o diagnóstico, 

conforme Resolução CFM Nº 

2.173/2017.

Palestra para estudantes em internato - Ministrada pela conselheira do CRM-ES, Dra. Karoline Calfa, 
foi destinada a alunos da UVV que ingressavam no internato de medicina. O objetivo era orientar 
sobre as rotinas que iriam vivenciar em suas atividades acadêmicas e, futuramente, no dia a dia da 
profissão. 

Em janeiro e fevereiro, o CRM-ES promovia suas ações para melhor atender ao médico e à sociedade, como cursos, 
palestras e debates sobre atendimento ao paciente e às condições de trabalho para o médico.

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito 
Santo (CRM-ES), Dr. Celso Murad, visitou o Hospital e Materni-
dade Danilo Monteiro de Castro, de Iconha, unidade fortemente 
atingida pelas chuvas de janeiro. O dirigente reuniu-se com 
autoridades municipais e técnicos do hospital, para encaminhar 
à Sesa uma lista de medicamentos urgentes para Iconha, bem 
como o pedido de reforço para a recuperação do Hospital.

CRM-ES reivindica retorno de atendimento em 
hospital atingido pelas chuvas 

O presidente do CRM-ES, Dr. Celso Murad, se reuniu com 
diretores da Casa de Caridade São José - Hospital de Alegre, para 
discutir sobre o atraso no pagamento dos médicos e a possibilida-
de de suspender o atendimento à população. O pagamento, que 
deveria ser efetuado pela Prefeitura de Alegre, estava atrasado 
há quase três meses.

Falta de pagamento e ameaça de suspensão de 
atendimento em Alegre

Modelos para suprir falta de especialistas na rede pública

A diretoria do CRM-ES debateu com repre-
sentantes da Sesa alternativas de modelo de 
atendimento para suprir a falta de especialistas 
na rede pública. Participaram, além de represen-
tantes do Conselho e da Sesa, representantes 
das sociedades de nefrologia, nefropediatria, 
neurologia, neuropediatria e psiquiatria infantil. 
Ficou definido que as Câmaras Técnicas do CR-
M-ES - que reúnem representantes das especia-
lidades médicas, junto com representantes das 
sociedades de especialidades, iriam discutir va-
lores e modelos de atendimento que poderiam 
agilizar e, ao mesmo tempo, garantir a qualida-
de no atendimento médico para os pacientes do 
SUS em todas as especialidades médicas.

Evento, realizado no CRM-ES, reuniu representantes do Conselho, da Sesa e de especialidades médicas
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Março e abril

Repúdio ao concurso na Serra e as primeiras 
informações para enfrentar a Covid-19

A primeira reunião do Comitê de Crise

O CRM-ES criou, em março, o Comitê de Crise no Enfretamento do Coronavírus. A finalidade era organizar, normatizar e fiscalizar as 
condições do trabalho médico, assim como, em conjunto com órgãos públicos, sociedades de especialidades médicas e outros setores 
de assistência à saúde, garantir um conjunto de saberes que permitisse a superação, pela sociedade capixaba, da pandemia.

O Comitê de Crise no Enfrenta-
mento do Coronovírus recomen-
dou, por ofício, à Sesa, a suspensão 
temporária dos atendimentos am-
bulatoriais e a realização de pro-
cedimentos eletivos (como exames 
complementares e procedimen-
tos cirúrgicos) de pacientes com 
doenças benignas, nas unidades 
públicas e privadas de saúde. O 
objetivo era evitar que pessoas 
saudáveis frequentassem unidades 
de saúde e se contaminassem com 
a Covid-19. 

•  Posicionamento sobre remuneração por serviços 
prestados como direito médico

•  Esclarecimento das principais dúvidas sobre 
atendimento não presencial

•  Posicionamento do CFM e as informações do 
Ministério da Saúde sobre cadastramento médico

•  Esclarecimentos sobre a portaria nº 639/2020 do 
Ministério da Saúde 

•  Informações sobre Terapia Nutricional em pacientes 
com Covid-19

•  Nota Técnica para atualização de orientações para 
serviços de saúde

•  Orientação sobre o preenchimento das declarações 
de óbito

•  Orientação sobre medidas de prevenção e uso de 
EPI por médicos e profissionais da saúde

•  Informação sobre o lançamento pelo MPT de 
formulário para monitorar a situação das equipes de 
saúde durante a pandemia da Covid-19

•  Informação sobre o início da campanha nacional 
de vacinação contra a influenza

•  Informação sobre o aumento  temporário pela 
Anvisa da quantidade máxima de medicamentos sujeitos 
a controle especial

•  Informação sobre a Portaria que regulamentou o 
uso da Telemedicina durante o período da pandemia 
de Covid-19

• Solicitação, pelo CRM-ES, do serviço Hotline à Sesa

•  Informação sobre as medidas trabalhistas no 
período de pandemia do Covid-19

•  Orientação do CRM-ES para consultório particular 
e do CFM para atendimento em geral 

•  Divulgação da Instrução Normativa para o uso da 
Telemedicina no período da pandemia 

•  Divulgação sobre o Informe 9 da Sociedade 
Brasileira de Infectologia

•  Informação sobre a conduta dos médicos quando 
convocados para urgência/emergência, face à pandemia 
de Covid-19

•  Sugestão do CRM-ES de suspensão de visitas 
familiares a pacientes comuns internados (não 
infectados com a Covid-19).

CRM-ES recomenda suspender 
atendimento ambulatorial e 
cirurgia eletiva 

Diante da avalanche de informação 
e contrainformação a respeito de me-
dicamentos para tratar a Covid-19, o 
CRM-ES lembra que é direito do médico 
indicar o procedimento adequado ao 
paciente, observadas as práticas cien-
tificamente reconhecidas e respeitada 
a legislação vigente – Inciso II, Capítulo 
II, do Código de Ética Médica.

Orientação sobre prescrição 
de medicamentos para  a 
Covid-19

Outras ações do Comitê de Crise

O CRM-ES reforçou a divulgação 
sobre a prorrogação, pelo CFM, da 
data limite para o pagamento da 
anuidade 2020 para até 30 de junho, 
sem cobrança de juros e de multa. 
A medida foi adotada em função 
da situação financeira causada pela 
pandemia.

Adiado o pagamento
da anuidade 2020

O CFM, o Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação (ITI) e o 
Conselho Federal de Farmácia (CFF) 
lançaram, em abril, uma ferramen-
ta para que os médicos brasilei-
ros pudessem emitir atestados ou 
receitas médicas em meio eletrônico 
em função do atendimento por tele-
medicina. O serviço consolida a pos-
sibilidade de o paciente receber pres-
crições diretamente no celular, sem 
uma via em papel, e ter o documento 
conferido, via plataforma, diretamente 
pelo farmacêutico. 

Lançado serviço para validar 
receitas médicas e atestados 
digitais

Seguindo sua política tradicional contrária aos processos seletivos com salários muito abaixo da responsabilidade médica, o 
Conselho alertou a categoria para não se submeter ao concurso da Serra. No mesmo período, a pandemia se instalava e exigia 
ações concretas do CRM-ES em defesa da segurança do médico e da população.

Criado o Comitê de Crise
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O  C R M - E S  d e c i d i u  r e a l i z a r 

uma campanha para alertar  a 

população sobre  os  r i scos  de 

ad iar  t ratamentos ,  exames  e 

consultas médicas,  em função 

do medo da contaminação pela 

Covid-19. Com peças produzidas 

para as mídias sociais, o Conselho 

alertou sobre o risco de agrava-

mentos de outros problemas de 

saúde, como as doenças cardio-

vasculares, neurológicas e até o 

câncer. 

Campanha Vá ao Médico

Mais segurança para o médico e o paciente

Maio e junho

Nos meses de maio e de junho, com avanço da pandemia provocada pela Covid-19, o CRM-ES intensificou ainda mais o 
trabalho de fiscalização e a cobrança para que todas as unidades de saúde seguissem a Nota Técnica da Anvisa.   

A Autarquia decidiu abrir sindicância ex officio 
para apurar denúncias de assédio moral no 
Hospital Estadual Dr. Dório Silva. Médicos que 
prestam atendimento naquele hospital participa-
ram da reunião.

Também foram denunciadas condições ina-
dequadas de trabalho nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), a falta de comunicação 
adequada entre o Samu 192 e a Central de 
Regulação de Vagas e a suspeita de retenção do 
medicamentos pelo Governo do Estado.

As denúncias de assédio moral foram feitas por 
médicos que atendem no Hospital Dr. Dório Silva.

O Comitê de Crise no Enfrentamento do 
Coronavírus reuniu, em maio, represen-
tantes médicos das empresas prestadoras 
de serviços na rede pública de saúde para 
discutir normas de segurança e as dificul-
dades enfrentadas pelas equipes médicas. 
Um dia depois, ouviu os diretores técnicos 
dessas empresas.

O objetivo era reunir informação para que 
fossem adotadas as medidas necessárias em 
defesa de um serviço de saúde bem estru-
turado para atender casos de Covid-19 e 
outras doenças.

A atuação conjunta entre o CRM-ES e os parlamentares foi motivada pela expectativa de que as fiscalizações resultassem 
em melhores resultados para a sociedade e para os médicos

Ações conjuntas entre CRM-ES e 
parlamentares

•  Orientação para prevenir problemas 
mentais na pandemia

•   Nota Técnica sobre acesso de pacientes 
aos serviços de Terapia Intensiva

•   Recomendação do CFM ao Governo 
Federal da criação de Serviços de Saúde do 
Trabalhador para atender profissionais no 
combate à Covid-19 em hospitais. 

•   Orientação sobre notícias falsas. No Portal 
#LinhaDeFrente constam dados atualizados 
sobre a Covid-19 e outras informações voltadas 
para os médicos

•   Lançamento do “Linha de Frente”, canal de 
acesso do CFM a informações de qualidade para 
quem cuida de pacientes com Covid-19

Outras ações do Comitê de Crise

Comitê de Crise reune médicos

Entre março (pandemia instalada no ES) e maio, foram visitadas 23 unidades de saúde na 
Grande Vitória e no interior do Estado, constatando que apenas duas apresentaram situações 
inadequadas para atendimento nesse período de pandemia: Pronto-Socorro de São Mateus 
(US3) e Unidade de Pronto Atendimento daquele mesmo município, que apresentavam, 
especialmente, problemas na utilização dos EPIs e no primeiro atendimento ao paciente. 

As fiscalizações foram intensificadas nos hospitais e unidades da rede pública e privada 
de saúde para verificar a adequação às novas exigências da Anvisa, Ministério da Saúde, 
sociedades de especialidades e do próprio Conselho de Medicina, para o correto e seguro 
atendimento aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

Falha na segurança da UPA e PS de São Mateus

Documentos em Drive Thru  -  O Setor  de Registros  do CRM-ES inovou na entrega da 
carteirinha para os novos formandos de Medicina. Foram atendidos recém-formados da 
Emescam, da Multivix e da UVV. 

Em virtude do aumento progressivo, na média diária, do número de casos 
confirmados de Covid-19 no Espírito Santo, o CRM-ES defendeu a compra de 
leitos, pela rede pública estadual, de hospitais filantrópicos e particulares.

Compra de leitos
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Julho e agosto

A Cruz Vermelha Brasileira, com apoio do CRM-ES, distribuiu 
kits de EPIs aos médicos inscritos no Conselho. A distribuição 
foi feita por meio de Drive Thru, em frente à sede do CRM-ES, 
em Bento Ferreira. Os kits tinham face shield, máscaras cirúr-
gicas, pares de luvas, avental descartável e óculos de proteção.

Entrega de kits de EPIs

O projeto ORIENTA COVID ES HUCAM-UFES, em parceria com 
a EBSERH e o CRM-ES, ofereceu uma linha direta de comuni-
cação com médicos, enfermeiros e estudantes de medicina e 
de enfermagem da Ufes e do Hucam (Hospital das Clínicas), 
para que a comunidade tirasse dúvidas a respeito da Covid-19 
e fosse orientada com informações seguras e de qualidade. 

Parceria para orientar a população

•  Intensificação das fiscalizações para o período 

pós-pandemia

•  Nova entrega de kits de EPIs

•  CRM-ES e Sesa debatem controle da pandemia

•  Covid-19: Responsabilidade médica e tratamento precoce

Presidentes dos CRMs participam de audiência 
com ministros da Saúde e dos Direitos Humanos
Os representantes do CFM, dos 27 CRMs e dos dois 
ministérios discutiram estratégias de enfrentamento à 
Covid-19 e apresentaram as principais ações e preocu-
pações da categoria. 

Impacto da Reforma Tributária na Saúde
O Conselho deu publicidade à análise da empresa LCA 
Consultores sobre a proposta do Governo Federal de re-
forma tributária, com a criação de um novo imposto que 
seria chamado de Contribuição Social sobre Operações 
com Bens e Serviços (CBS). Segundo a LCA, contratada 
pela Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), a re-
forma tributária proposta provocaria um aumento de 
7,4% nos custos de hospitais e laboratórios de medicina 
diagnóstica e 5,2% para os convênios médicos. O estudo 
estimava que, com esse aumento, haveria uma redução 
de R$ 4,3 bilhões em gastos com saúde na área privada, 
sobrecarregando o Sistema Único de Saúde (SUS).

Campanha sobre as regras da publicidade médica
O CRM-ES reforçou as informações sobre como os mé-
dicos podem anunciar seus serviços de maneira sóbria, 
dando o nome, a especialidade, o número de registro no 
CRM e o RQE. 

Retomados os prazos processuais em PEPs, 
sindicâncias, audiências, atos instrutórios e 
julgamentos presenciais
Por meio da Portaria CFM º 120/2020, foram autoriza-
dos, desde o dia 21 de agosto, os retornos dos prazos 
processuais nos Processos Éticos Profissionais (PEPs), 
sindicâncias, audiências, atos instrutórios e sessões de 
julgamentos presenciais.

Orientação sobre a Covid-19 continua
sendo a prioridade

O foco principal dos trabalhos, nesses dois meses, foi o de manter a comunidade médica capixaba e a população com o 
nível mais alto possível de informação sobre a pandemia.

Outras ações do Comitê de Crise
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Setembro e outubro

De volta à totalidade do trabalho 
presencial

A dedicação e o compromisso médico com a vida de cada 
paciente estão ainda mais evidenciados neste período de 
pandemia. Nosso reconhecimento à luta e ao trabalho de 
cada colega, em especial aos que não conseguiram vencer a 
Covid-19.

Homenagem do CRM-ES aos médicos

Os funcionários do CRM-ES retomaram a totalidade de suas atividades presenciais (antes estavam em revezamento home-
office e presencial), no início de setembro, adotando, claro, todos os cuidados sanitários para evitar a propagação da Covid-19. O 
atendimento presencial por agendamento foi mantido.

Apresentado em Assembleia Geral, em outubro, o Relató-
rio de Gestão do Exercício de 2019 do Conselho Regional 
de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) foi aprovado por 
unanimidade.

1ª Oficina Judicante – O CRM-ES realizou o evento em outubro, no 
Auditório do próprio Conselho. O objetivo era de exercitar a avaliação dos 
mais variados casos éticos e obter mais conhecimento para exercer a 
função judicante que o Conselho de Medicina exige. 

Os pacientes com mais de 60 anos de idade e os que têm 
pelo menos uma comorbidade são as maiores vítimas 
da Covid-19 no Espírito Santo. O estudo, encomendado 
pelo CRM-ES à empresa Vigilância Epidemiológica e 
Epidemiologia (Vigiepi), constatou que pessoas com 60 
anos ou mais tiveram 11,6 vezes mais chances de evoluir a 
óbito dos que os que tinham menos de 60 anos, e as que 
possuíam alguma comorbidade tiveram 90% mais chances 
de morrer do que os pacientes que não tinham doença(s) 
pré-existente(s). As mulheres tiverem 40% mais chances 
de sobreviver do que os homens.
A empresa trabalhou com dados coletados, de março a 15 
de setembro de 2020, do Sistema e-SUS/VS (Sistema de 
Informação Nacional e Oficial para Notificação de Casos de 
Coronavírus). De acordo com o trabalho, A ocorrência de 
óbitos acompanha a curva de casos, o que sugere que não 
houve influência nas mortes pela sobrecarga do sistema 
de saúde ou pela introdução de tratamentos.
Outra constatação, à época, foi de que o achatamento 
da curva de casos e de óbitos no Espírito Santo ocorreu a 
partir de meados de julho até o dia 15 de setembro, última 
data registrada pelo estudo. O índice de morte até então 
ficou em 3% dos casos confirmados da doença. 

Estudo contratado pelo CRM-ES confirma que 
idosos e pacientes com comorbidades são as 
maiores vítimas no Estado

Contas aprovadas
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Mais de 50 serviços
disponíveis por meio virtual

Agora ficou ainda mais fácil obter 
serviços cartoriais no CRM-ES, como 
inscrições, emissão de certidões, 
quitação de débitos, entre outros. Por 
meio da plataforma CRM Virtual, os 
médicos Pessoa Física (PF) e Pessoa 
Jurídica (PJ) passaram a contar com 
mais de 50 serviços cartoriais que 
podem ser solicitados, e muitos deles 
também emitidos, pela internet. Acesse 
www.crmes.org.br e utilize os serviços.

Novembro e dezembro

Repouso médico, homenagem aos jubilados 
e curso de urgência e emergência 

No final do ano, o CRM-ES publicou resolução sobre normas para o repouso do médico plantonista, realizou o Curso de Urgência 
e Emergência Adulto (primeira turma) e homenageou os médicos que completaram 70 anos em 2020.

CRM-ES e OAB-ES: a importância 
das normas reguladoras

Por meio de um webinar realizado em 
novembro, o CRM-ES e a OAB-ES debateram 
sobre a importância das normas da publicidade 
médica. Pelo CRM-ES, o conselheiro corregedor 
Dr. Aron Stephen Toczek Souza chamou a atenção 
para as normas éticas, atualizadas em 2018, que 
já levam em consideração o uso da internet e das 
redes sociais. Ele destacou a busca por acabar 
com a concorrência desleal, o sensacionalismo e a 
autopromoção.  

2ª Oficina Judicante - O CRM-ES realizou, em novembro, no Auditório do próprio Conselho. 
O objetivo é que os conselheiros avaliassem de forma fictícia casos baseados em fatos reais.

2º Curso de Ética Médica 
do CRM-ES

O curso, voltado aos médicos 
recém-formados e acadêmicos de 
medicina do 12º período, contou 
com a participação de mais de mais 
de 90 pessoas – 20 presencialmente 
e 70 virtualmente. A carga horária 
de 10 horas, dividida em dois 
dias (27 e 28/11). O objetivo foi 
proporcionar conhecimento das 
normas éticas aos profissionais e 
formandos, já que conhecer essas 
normas é fundamental para o bom 
exercício da medicina.

Atualização em Urgência e 
Emergência 

O CRM-ES realizou em dezembro o Curso 
de Atualização em Urgência e Emergência 
Adulto, no Vitória Grand Tech – Centro de 
Habilidades e Simulação Emescam. O evento 
foi gratuito e as inscrições, para os próximos, 
devem ser feitas pelo site do CRM-ES. 

A de dezembro último foi a primeira de 
duas turmas para Atualização em Urgência 
e Emergência Adulto. A próxima será aberta 
em 2021.

De acordo com o contrato firmado entre o 
CRM-ES e a Emescam, serão oferecidas mais 
cinco turmas com 40 alunos cada. Mais uma 
para atualização em urgência e emergência 
adulto, duas para urgência e emergência 
pediátrica e duas para urgência e emergência 
em ginecologia e obstetrícia.

Para os mais experientes 
Mesmo sem poder realizar a 

cerimônia de jubilamento, em 
função da pandemia da Covid-19, o 
CRM-ES registrou sua homenagem 
aos médicos mais experientes. 
A solenidade, que comemora a 
jubilação e que deveria ser realizada 
este ano, ficará, possivelmente, para 
o primeiro semestre de 2021. Acesse 
o link http://www.crmes.org.br/
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=22050:2020-10-29-12-
17-34&catid=3:noticias&Itemid=462 
e confirme os jubilados em 2020.

Ação frente à Portaria nº 
218-N/2020

Em decorrência da publicação da 
Portaria nº 218-R, de 16/11/2020, o 
CRM-ES se reuniu com o Secretário de 
Estado da Saúde, Nésio Fernandes, 
para esclarecer todos os pontos que 
geraram dúvidas à classe médica. 
Acesse o link http://www.crmes.org.
br/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=22065:2020-12-09-18-
19-50&catid=3:noticias&Itemid=462 e 
confira.

Normas para repouso do
médico plantonista

A Resolução do CRM-ES Nº 
320/2020, já em vigor, definiu as 
normas para a segurança e o descanso 
adequado do médico plantonista, 
complementando a legislação 
trabalhista e a normatização do CFM. 
Com a medida, publicada em dezembro, 
o Conselho cumpre o compromisso 
firmado com a categoria na busca de 
prevenir o estresse e as fadigas física e 
mental do médico, além de garantir as 
adequadas condições de trabalho.


