
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE 

Aracaju (SE), 04 de janeiro de 2019. 

INFORMATIVO À IMPRENSA 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe (CREMESE), no âmbito das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal n°3.268/57, vem esclarecer à população que a 
questão da paralisação dos médicos sob regime de Recibo de Pagamento Autônomo — RPA, 
vinculados ao Município de Aracaju/SE traduz situação própria e afeita ao Sindicato, na medida 
em que diz respeito à concessão do aumento pleiteado por aqueles profissionais. 

Relativamente ao perfeito desempenho técnico e ético da medicina e dos que a exercem, 
o CREMESE noticia que realizou fiscalizações nas Unidades de Saúde da Zona Norte e Zona 
Sul. Ali constatou, dentre outras irregularidades, a ausência de escala médica necessária ao 
adequado funcionamento das Unidades. Quanto ao necessário dimensionamento da equipe 
médica e para respeito ao sistema de trabalho com as especificidades técnicas previstas na 
Resolução CFM 2077/2014, o CREMESE adotará medidas eficazes com vistas a sua 
regularização, de forma imediata. 

Para tanto, medidas urgentes serão notificadas para regularização da escala médica 
dessas unidades, utilizando a tramitação estabelecida na Resolução CFM n°2.062/2013, 
inclusive, em sendo o caso, mediante uma possível interdição ética parcial naquelas Unidades, 
no que for considerado não estarem apresentando as condições mínimas exigidas pelas 
Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM). 

A interdição ética será tida como parcial quando impedir o trabalho em um ou mais 
setores de um determinado estabelecimento de assistência médica e/ou de hospitalização. No 
caso específico, foi verificado que inexistem os requisitos mínimos para a segurança do ato 
médico, tais como ausência de recursos humanos necessários para realização dos procedimentos. 

Com o devido respeito a todos os profissionais da área de saúde, cuja dignidade sempre 
cabe ser ressalvada, é precipuamente com o direito à vida e à assistência à saúde de bom nível 
para os pacientes, o compromisso maior deste Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Sergipe, no fiel cumprimento de sua missão institucional. 
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