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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 21/10/2013. 

 
Ao vinte e um dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas 

e dois minutos, em sua sede à rua Fausto Correia Wanderley, nº 90, bairro do 

Pinheiro, em Maceió, Alagoas, na sala Nise da Silveira, fizeram-se presentes os 

seguintes conselheiros diretores assim relacionados: Fernando Pedrosa 

(presidente), Benício Bulhões (1º secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Alfredo 

Aurélio (corregedor), Alceu Pimentel (vice-corregedor), Edilma Barbosa (ouvidora), 

Sidney Pinto (3º secretário), e Irapuan Barros (2º secretário), além do diretor técnico 

da maternidade do HU-UFAL, o Dr. Sebastião Praxedes. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 003651/2013, que trata de demanda da Dra. Larisse Frassinete Lins de 

Araújo, sobre Plantonista no HU. Ficou convidado o diretor técnico do HU, onde se 

fez presente o médico Sebastião Praxedes. Nesta ocasião, o Dr. Praxedes informou 

que nos últimos anos houve a aposentadoria de muitos profissionais médicos da 

maternidade do HU, somado ao fato de que alguns colegas médicos entraram em 

afastamento por licença médica para tratamento de saúde. Comentou ainda acerca 

dos detalhes da implantação do EBSERH e dos termos de ajustamentos de 

condutas feito pelo Ministério Público Estadual. Posto em discussão, o conselheiro 

Alceu Pimentel solicitou que a direção técnica do HU formalizasse um documento 

informando os problemas e limites que detém em seu cargo. Após, a conselheira 

Edilma Barbosa sugeriu que a maternidade fosse fechada, quando não tiver médicos 

suficientes nas escalas de plantão. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício 

Bulhões comentou as dificuldades desse tipo de postura, bem como os risco 

jurídicos e éticos que versam o fato de recusa de atendimento à gestante. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Alfredo Aurélio sugeriu que a gestão do 

HU busque alternativas de incentivo financeiro para os médicos já são do quadro e 

que tivessem interesse em fazer plantões extras. Após, tomou a palavra o 
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conselheiro Alceu Pimentel que opinou que, enquanto a contratação de novos 

profissionais médicos (em processo seletivo recentemente aberto na COPEVE), que 

a gestão procure alternativas, como o exemplo sugerido de incentivo financeiro para 

médicos já do quadro e que se interessem em dar plantões extras. Em seguimento, 

tomou a palavra o diretor médico da maternidade do HU-UFAL, Sebastião Praxedes, 

que comentou como são os critério de atendimento que atualmente estão sendo 

tomados na maternidade do HU-UFAL. Comentou também que o pagamento extra já 

é feito, mediante uma gratificação chamada APH, mas que os colegas não estão 

mais tendo interesse e disposição para tal prática, destacando que esses últimos 

meses do ano estão com um déficit financeiro grande, o que irá gerá problema para 

esse tipo de prática. Findos os debates sobre esse assunto, o conselheiro 

presidente agradeceu a presença do diretor técnico do HU-UFAL. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 003937/2013, do CFM, que trata de Circular CFM sobre 

Fórum das Câmaras de Medicina do Trabalho. Posto em discussão, deliberado pelo 

encaminhamento dos conselheiros José Gonçalo, Agerval e mais outro integrante da 

câmara técnica. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, 

que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 003881/2013, da FAMED, que trata de 

solicitação de Parecer a respeito do exercício de profissionais não médicos. Posto 

em discussão, deliberado responder que os procedimentos propostos no pedido de 

parecer só poderão ser exercidos por médico, bem como o caso foi encaminhado à 

câmara de ortopedia, para parecer da questão técnica. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 003890/2013, do Projeto Viva a Vida sem Drogas, solicitando um 

Palestrante para evento no município do interior de Alagoas. Posto em discussão, 

deliberado verificar posteriormente um conselheiro para tal ação. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 003892/2013, do Hospital Escola Dr. Helvio Auto, 

comunicando a Desativação do Serviço de Pronto Atendimento noturno, devido à 

falta de profissionais médicos a partir do dia 01/11/2013. Posto em discussão, 
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deliberado emitir nota de repúdio do CREMAL, encaminhando para a UNCISAL, 

SESAU, Ministério Público, diretor do Hospital Hélvio Auto e divulgar na imprensa, 

bem como agendar reunião com todos esses atores para discutir o problema. Após, 

tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 003857/2013, do Dr. Francisco Jairo Gonçalves dos 

Santos, que trata de solicitação de cancelamento de Débito, em virtude de 

aposentadoria por invalidez. Posto em discussão, deliberado pelo parecer da 

assessoria jurídica, mas já avaliando pela remissão dos débitos após a data da 

concessão da invalidez, com concomitante cancelamento da inscrição de médico. 

Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou 

o PROTOCOLO CREMAL Nº 003891/2013, da SESAU, que trata de envio de 

Documentação referente ao Of. CREMAL nº 0487/2013, que trata de pedido de 

encaminhamento das Declarações de óbito dos pacientes vitimados da epidemia de 

diarreia ocorrida neste ano de 2013. Posto em discussão, deliberado pelo 

encaminhamento da documentação para a análise da conselheiro Edilma 

Albuquerque. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, 

que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 003666/2013, do Dr. Emerson 

Cavalcante Loureiro, que trata de pedido de esclarecimento sobre codificação 

CID(10) do grupamento F com o total de cinco dígitos, o qual foi questionado pela 

secretaria municipal de saúde. Posto em discussão, deliebrado que consta, no 

CID(10) a possibilidade, quando verificada característica predominante dos 

sintomas, de ser especificados através da utilização de um quinto caracter. Após, 

tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 003775/2013, do CFM , que trata de projeto de Lei que 

altera a lei nº 12.842, que dispõe sobre o exercício da Medicina. Posto em 

discussão, deliberado não sugerir nenhum reparo. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o convite para o IV 

TUTORIAL DE CIRURGIA UROGINECOLÓGICA, que ocorrerá 25 e 26 de Outubro 

de 2013, no HU-UFAL. Posto em discussão, deliberado encaminhar os conselheiros 

Fernando Pedrosa e Humberto Belmino. Após, tomou a palavra o conselheiro 
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presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 

003911/2013, das Dras. Margareth Lessa Rocha e Rita de Cássia Calheiros, que 

trata de comunicação de fechamento do Ambulatório 24h Denilma Bulhões no dia 16 

de Outubro de 2013, em virtude de ausência de policiamento e violência deferida por 

paciente portando arma de fogo. Posto em discussão, deliberado encaminhar ofício 

às médicas reiterando que as suas ações de fechamento do plantão ocorreu dentro 

dos limites éticos. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 003907/2013, da Circular 

CFM Nº 185/2013, que trata de envio das Peças de Áudio e Vídeo da Campanha do 

Dia do Médico. Posto em discussão, tomado ciência. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 003906/2013, da Assessoria Jurídica, o Dr. Yves Maia, que trata de 

recebimento de parecer MPF – ACP Médicos Militares (IML), conclindo que o 

Ministério Público não vê irregularidades, mas sim vê a necessidade social da ida 

dos médicos militares para atuarem no IML. Posto em discussão, deliberado pelo 

encaminhamento para a Assessoria Jurídica do CFM, para análise. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 003905/2013, do DETRAN/AL, que trata de informação 

a Respeito de Prorrogação de Prazo de Laudo Médico Pericial de exames feitos no 

DETRAN-AL, para deficientes. Posto em discussão, deliberado informar que a 

realização do exame pecial não pode ser prescindida e tem de continuar a ser feita, 

cabendo ao DETRAN-AL adotar as providências cabíveis, bem como não compete 

ao CREMAL fazer a análise do técnico. Deliberado também comunicar ao CETRAN-

AL a extinçào do convênio CREMAL-CETRAN. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 

003903/2013, da SANTACOOP-MCZ, que trata de Convite para cerimônia de 

abertura para evento no dia 24 de outubro, às 09h. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar o conselheiro Irapuan Barros. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou demanda da Assembleia Legislativa 

de Alagoas, que trata de Convite para a 4ª Comissão Permanente de Educação, 
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Saúde, Cultura e Turismo. Posto em discussão, deliberado encaminhar o 

conselheiro Cléber Costa. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou demanda da Academia Alagoana de 

Odontologia, que trata de Convite de posse da nova diretoria. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar o conselheiro presidente. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o ofício do Governador 

Teotônio Vilela, que trata de convite Posse da Reitora da Uncisal, na data de hoje. 

Posto em discussão, verificado que o conselheiro presidente já se fez presente à 

cerimônia. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que 

apresentou o demanda do Hospital do Açúcar, que trata de solicitação do Auditório 

no dia 30/10/2013. Posto discussão, deliberado pela aprovação. Em seguimento, o 

conselheiro presidente informou a investigação constatando a veracidade de 

denúncia de falso médico atuando na cidade de Pilar/AL. Foi feito boletim de 

ocorrência na delegacia da polícia civil de Pilar/AL. Será ainda enviando relatório 

para todas as secretarias municipais de saúde, comunicando o fato. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Alfredo Aurélio comunicou processo desaforado da Bahia, que 

envolve o atual presidente do CREMEB, verificando que a prescrição do processo 

ocorre em Março/2014 e, diante disto, ficou agendando julgamento dia 12/12/2013. 

Após, tomou a palavra o conselheiro Sidney Pinto que informou ter encontrado 

circular normativa de 2004, que trata de como funciona os cuidados paliativos de 

paciente e da equipe mímina deprofissionais. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar notificação à SANTA CASA de MACEIÓ, para que se adeque às 

normas, bem como convidar a diretora técnica médica do setor, para comparecer à 

próxima reunião de diretoria. Após, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo 

comentou demanda de colega médico Eduardo, que trabalho no hospital de Pão de 

Açúcar, que solicitou esclarecimento se podem ser entregues cópias de prontuário 

do lugar de atestado. Posto em discussão, deliberado solicitar ao médico que 

formule por escrito sua dúvida, trazendo maiores detalhes. Após, o conselheiro José 

Gonçalo citou demanda da médica Ione Correia de Araujo, solicitando ressarcimento 

de anuidade paga em dobro. Foi analisado no setor contábil da tesouraria e 
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verificando que o sistema bancário nunca registrou o primeiro pagamento da 

anuidade referida, mas que ao consultar o extrato bancário da referida médica, 

verificado que realmente houve o pagamento. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar para parecer da Assessoria Jurídica, mas já indicando opinião da 

diretoria por aprovar o ressarcimento à médica e, em seguida, acionar a CAIXA para 

que faça o ressarcimento ao CREMAL, haja visto ter sido erro bancário. Em seguida, 

tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões citou que está concluindo o 

calendário de plenárias para 2014. Em seguida, comunicou ofício do CFM 

informando audiência pública sobre o Programa MAIS MÉDICOS, nos dias 25 e 

26/11/2013, em Brasília/DF. Após, o conselheiro Benício Bulhões citou demanda do 

Dr. Mario Augusto, que encaminha que solicitação de prescrição de médico 

intercambista de azitromicina que está circulando nas redes sociais. Posto em 

discussão, deliberado que não cabe ao CREMAL avaliar as redes sociais nesse tipo 

de suposta receita emitida em outro estado. Após, o conselheiro Irapuan Barros 

comunicou que no mês de novembro estará em período de férias, não podendo 

comparecer às reuniões do CREMAL. Em seguimento, o conselheiro Presidente 

citou que o CFM irá realizar encontros nacionais dos conselhos de medicina em 

Março/2014 (em João Pessoa/PB) e outro em Setembro/2014 (com sugestão de 

Maragogi/AL). Posto em discussão, deliberado pela envio da sugestão em 

Maragogi/AL. Após, tomou a palarva o conselheiro Benício Bulhões citou que estará 

ausente durante a próxima semana, por motivo de viagem. Após o término dessas 

discussões, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta 

reunião de diretoria e para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros Junior, 2º 

Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, após 

julgá-la de conforme. 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente CREMAL 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 
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2º Secretário do CREMAL 


