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ATA DA REUNIÃO DA PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL) EM 
CONJUNTO COM REUNIÃO COM OS DIRETORES MÉDICOS DOS 
HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS DO 
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 11/06/2015, EM SUA SEDE 
À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO PINHEIRO, 
MACEIÓ-AL, ÀS 20h. 

 
Ao décimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, em sua sede à 

rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, no 

Auditório, fizeram-se presentes os conselheiros do CREMAL e os diretores médicos 

dos hospitais e estabelecimentos assistências médicos do estado de Alagoas, 

assinados à lista de frequência. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro 

presidente do CREMAL, Fernando Pedrosa, que apresentou a pauta de discussão 

da presente reunião: 1) Fechamento de Leitos em Hospitais Gerais; 2) Fechamento 

de Leitos em todos os hospitais psiquiátricos até 2016; 3) Sucateamento de todos os 

estabelecimentos médicos-assistenciais e 4) Como nos organizarmos para enfrentar 

essa agressão à saúde brasileira?. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro 

Antônio de Pádua que repassou informações acerca das perspectivas do setor de 

saúde para os próximos meses e anos, destacando as deficiências estruturais e de 

financiamento no setor de saúde e traçando o panorama preocupante da falta de 

verba que a saúde irá enfrentar nos próximos meses. Após, tomou a palavra o vice-

presidente do CREMAL e do CFM, o Dr. Emmanuel Fortes que destacou a 

preocupação das entidades médicas diante do cenário atualmente se revela no 

horizonte a médio e curto prazos para a assistência à saúde do Brasil, destacando 

os constantes fechamentos de Leitos em Hospitais Gerais, a previsão de 

fechamento de todos os leitos de hospitais psiquiátrico até o ano de 2016 e o crônico 

e cada vez mais crescente sucateamento de todos os estabelecimentos médicos 

assistências no país. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, 

presidente do CREMAL, que destacou detalhes da realidade alagoana, mostrando 

sua preocupação acerca do futuro da saúde pública em nosso estado e país. Após, 
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tomou a palavra o Presidente do SINMED/AL, o Dr. Wellington Galvão, que destaco 

os reincidentes desmandos dos gestores públicos de saúde, o crônico 

subfinanciamento da saúde e da necessidade de a categoria tomar um 

posicionamento acerca disto. Em seguimento, tomou a palavra médico André Born – 

Clinica Privada -  problemas de contratualização, realidade no serviço privado 

acerca do financiamento nos atendimento públicos de saúde. Em seguida, tomou a 

palavra o médico Vanilo Soares – representante do Hospital do Açúcar , que teceu 

comentários a respeito da judicialização no setor da saúde, subfinanciamento na 

saúde público. Bem como reflexões sobre a ação com relação à Tabela SUS, rever 

de forma técnica os custos de procedimentos em saúde, ações de organização do 

sistema. Em seguida, tomou a palavra o médico André Seabra – representante do 

Hospital Clodolfo Rodrigues, que trouxe dados acerca de pactuações dos hospitais 

com a saúde pública, destacando a necessidade de Grupo de trabalho para analisar 

dados de distribuição física disponível à rede pública de saúde. Após, tomou a 

palavra o médico Dr Deraldo, que discutiu sobre a necessidade de dar definição de 

política de saúde e estudo sobre a realidade da saúde pública de Alagoas. Refletiu 

ainda a proposta de reestruturar os hospitais regionais, para disponibilização 

estratégica de 100 leitos em cerca de 10 hospitais espalhados em áreas do estado, 

o que de pronto estabeleceria 1000 leitos hospitalares, com isso, garantindo melhor 

e maior assistência à população que utiliza o SUS e desafogando de imediato as 

unidades de emergência de Arapiraca e Maceió. Após, tomou a palavra o médico 

Arthur Gomes – representante do Hospital Santa Casa de Maceio, que comentou 

sobre a realidade do subfinanciamento da saúde pública e refletiu sobre as 

necessidades de melhorias da atual situação por qual passa a saúde pública 

brasileira. Em seguida, tomou a palavra o médico Celso Marcos – representante da 

Unidade de Emergência do Agreste/Arapiraca, que comentou sobre o 

sobrecarregamento das unidade de emergências públicas. Destacou ainda a baixa 

adesão da categoria médica na luta por melhores condições de trabalho. Em 

prosseguimento, tomou a palavra o médico Adeilson Medeiros, que comentou sobre 
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a importância da representatividade médica nos planejamentos e ações no setor de 

saúde público. Destacou ainda a necessidade de realização de Fórum que discuta 

dados acerca dos custos da saúde pública e atue como um setor de 

assessoramento aos gestores da saúde pública. Após, tomou a palavra o médico 

Péricles Vasconcelos, que refletiu sobre a necessidade de incluir nas discussões de 

ações de planejamento de saúde as avaliações sobre os impactos do trânsito na 

assistência à saúde. Em seguida, tomou a palavra o médico Emmanuel Fortes, 

representante do CFM, que destacou a importância de se Constituir grupo de 

trabalho para levantar os dados, sugerindo para composição do mesmo os médicos: 

Adeilson Medeiro, Andre Seabra, Deraldo, Arthur Neto, Celso Marcos, Andre Born, 

Vanilo Soares, Péricles Vasconcelos e Antônio de Pádua. Citou ainda que o 

CREMAL, por meio de portaria, nomeará esse grupo de trabalho, para levantar os 

dados da realidade da saúde pública alagoana, para em seguida apresentar as 

propostas para melhoria da realidade encontrada, estabelecendo contato com os 

gestores públicos oferecendo o assessoramento e as proposições das metas a 

serem alcançadas. Citou ainda a realização de uma mesa de discussão sobre o 

tema durante o Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina, em setembro de 

2015. Após o término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, declarou encerrada esta Reunião Médica 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 do CREMAL 
 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


