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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 17/10/2016. 

 
Ao décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas e vinte minutos, em sua sede à rua Sargento Aldo Almeida, 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), José Gonçalo (tesoureiro) e Irapuan Barros (2º secretário), 

além do assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia; do conselheiro Fernando 

Gomes, representante da Federada AMB e do Dr. Guilherme Pita, presidente da 

Comissao Estadual de Honorários Medicos. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da presente reunião de 

diretoria. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou a necessidade de descolamento dos funcionários Melquisedec e Vitória 

Medeiros, para cursos de atualizaçao de interesse do CREMAL, que ocorrerá na 

cidade de Fortaleza- CE. Posto em discussao, aprovado por unanimidade. EM 

seguida, tomou a palavra o médico Guilherme Pitta, que apresentou as discussoes 

que foram debatidas por ocasiao de sua participaçao I Fórum de Telemedicina do 

CFM, ocorrido em Brasília. Dentre os principais pontos  debatitos, foram discutidos 

temas como o conhecimento da importância e diagnóstico da comunicação online na 

medicina; protocolos e resoluções do CFM sobre prontuário eletrônico, segunda 

opinião, consulta online, telerradiogradia e aplicativos; telessaúde na atenção 

básica; programas públicos de Telessaúde dos ministérios da Saúde e Educação. 

Após, o médico Guilherme Pitta, apresentou as propostas para a realização do I 

Fórum de Telemedicina do Cremal, dentre elas a participação do Prof. Dr. Cleinaldo 

Costa reitor da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e coordenador da 

Telessaúde da Amazônia; a apresentação do Prof. Ms. Aldemar Araujo Castro sobre 

a comunicação médica nas redes sociais; apresentaçao tutorial sobre a Telessaúde 

na atenção básica no pé diabético com o Prof. Dr. Guilherme Pitta; a apresentação 
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de projetos de pesquisas de mestrado e doutorado dos cursos de Doutorado em 

Biotecnologia da Renorbio, Mestrado e Doutorado em cirurgia da UFRGS e 

Mestrado Profissional em Biotecnologia da Saúde Humana e Animal da MPBiotec. 

Em seguida, destacou o convite para o Prof. Dr. Guilherme Pitta participar de evento 

(07 e 08/10/2016) em Manaus na Universidade Estadual do Amazonas, com fito de 

conhecer o programa de Telessaúde da Amazônia e colocar a UEA pra testar os 

aparelhos de Telemedicina do Cremal durante a nossa visita em Manaus. Após, 

tomou a palavra o médico Guilherme Pitta, que apresentou as propostas para o 

Cremal em 2017, dentre elas: a criação do Programa de Telessaúde na atenção 

básica para apoio a segunda opinião ao médicos dos Programas de Saúde da 

Família em Alagoas; a criação de pontos focais em Alagoas pra Telessaúde  

(Arapiraca, Penedo, Porto Calvo, Delmiro Gouveia e União dos Palmares); a 

elaboração de projetos em Telessaúde pelo Cremal em Diabetes, Hipertensão, DST, 

saúde da mulher, idoso e criança e a disponibilizaçao de estrutura mínima no 

Cremal em Maceió, tais como sala, técnico em tecnologia da informação, linha 

dedicada, aparelhos de transmissão e secretaria. 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 
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2º Secretário do CREMAL 


