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NOTA PÚBLICA 

  
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe (CREMESE), ao qual 
cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como 
fiscalizar as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de 
sua profissão, inclusive no exercício de atividades relativas ao ensino, à 
pesquisa e à administração de serviços de saúde, bem como no exercício de 
quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do 
estudo da Medicina, reitera seu compromisso com o SUS e comunica à 
população sergipana e aos médicos do Estado de Sergipe que: 
Após fiscalização realizada por este Regional, no dia 09/04/2018, no Centro de 
Nefrologia do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), inaugurado pelo 
Governo de Sergipe, no dia 05/04/2018, constatou-se que em relação à 
estrutura física, a mesma não está concluída, inclusive com obras e infiltrações 
de teto, ambiente esvaziado, com apenas algumas macas e cadeiras, e não foi 
encontrado qualquer equipamento necessário ao funcionamento do serviço 
anunciado. 
O relatório da citada fiscalização foi aprovado em Reunião Plenária deste 
CREMESE, e definida uma nova fiscalização no prazo de 30 dias, para 
verificação das medidas adotadas para o funcionamento da unidade, com base 
nas Resolução CFM 2.056/2013 e  2.153/2016, que dentre outras questões, 
estabelece critérios para a autorização de funcionamento 
dos  serviços  médicos  de  quaisquer naturezas,  bem  como  estabelece 
critérios  mínimos  para  seu  funcionamento,  vedando  o funcionamento 
daqueles que não estejam de acordo com os mesmos. 
Foi aprovada também a instauração de sindicância para apurar se ocorreu 
infração ao Código de Ética Médica, no que se refere à participação de 
médicos em cargo de gestão, diretoria técnica e diretoria clínica. 

  
Aracaju -SE, 10 de abril de 2018. 
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