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CRM-AC fiscaliza unidades 
básicas de saúde da capital 
acreana

S eguindo o cronogra-

ma de ações, o Con-

selho Regional de 

Medicina do Acre (CRM-AC) 

fiscalizou, na terça-feira (7), 

quatro unidades básicas de 

saúde da capital acreana, Rio 

Branco. Entre elas a Unidade 

de Saúde da Família (USF) 

Maria de Fátima I e II, no bair-

ro Bahia Nova, a USF Maria 

Veronica I e II, no bairro Pre-

ventório, UBS Esperança I, 

II e III, no bairro de mesmo 

nome e USF Francisco Cae-

tano da Silva, no bairro Adal-

berto Aragão. A vistoria foi 

feita pela presidente do CRM, 

Leuda Dávalos, com apoio do 

funcionário do Departamento 

de Fiscalização do Conselho, 

Janderson Ribeiro.

“Estamos intensifi-

cando as ações nas 

unidades de saúde do 

município para verificar como 

está a atenção básica. Temos 

recebido muitas reclamações 

por parte de profissionais 

e gestores das Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs) 

e Pronto-Socorro com relação 

à sobrecarga de atendimentos 

que seriam de atribuição das 

UBSs. Por isso, vamos fazer 

essas vistorias para entender o 

que pode ser melhorado e de 

que forma o CRM pode au-

xiliar as instituições para um 

fluxo melhor de atendimento 

à população e melhores condi-

ções de trabalho aos profissio-

nais em saúde”, disse a presi-

dente.
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Os valores e prazos para 

pagamentos, inclusive com 

desconto, das anuidades co-

bradas pelos Conselhos Re-

gionais de Medicina em 2020 

estão definidos na Resolução 

CFM número 2.231/2019. O 

documento também define 

os novos valores das taxas de 

serviços e multas referentes ao 

exercício de 2020, bem como 

a cobrança e os procedimentos 

relacionados às anuidades de 

exercícios anteriores. Confira:

Boleto

Os boletos foram envia-

dos pelo Conselho Regional 

de Medicina do Acre (CR-

M-AC), via Correios, aos 

endereços cadastrados pelos 

médicos. Esses boletos tam-

bém podem ser emitidos pelos 

médicos por meio do Portal de 

Serviços do Conselho.

Pessoa Física

Valor integral

Anuidade 2020: Confira os valores, descontos, 
isenções e prazos para pagamento

R$ 772,00/ vencimento: 31 

de março de 2020.

Desconto

O valor integral pode ser 

pago com desconto da seguin-

te forma:

Pagamento até 31 de janei-

ro de 2020: R$ 733,40

Pagamento até 28 de feve-

reiro de 2020: R$ 748,84

Isenção

Médicos que até o exercí-

cio de 2020 completaram ou 

venham a completar 70 (seten-

ta) anos de idade

Médicos que estiverem 

exercendo a medicina exclusi-

vamente na condição de médi-

co militar

Médicos com doenças 

elencadas na resolução e de-

vidamente comprovadas por 

laudo emitido pelo médico as-

sistente poderão ficar isentos 

após análise do CRM-AC

Pessoa Jurídica

Valor integral com ven-

cimento até 31 de janeiro de 

2020:

De R$ 772,00 (faixa de ca-

pital social até R$ 50 mil) a R$ 

6.176,00 (faixa acima de R$ 

10 milhões)

Desconto (solicitação até 

20 de janeiro de 2020)

Pessoas jurídicas compos-

tas por, no máximo, dois só-

cios, sendo obrigatoriamente 

um deles médico, enquadradas 

na primeira faixa de capital 

social, constituídas exclusi-

vamente para a execução de 

consultas médicas sem a reali-

zação de exames complemen-

tares para diagnósticos - feitos 

em seu próprio consultório -, 

que não possuam filiais e não 

mantenham contratação de 

serviços médicos a serem pres-

tados por terceiros poderão re-

querer ao Conselho Regional 

de Medicina de sua jurisdição, 

até 20 de janeiro de 2020, um 

desconto de 80% (oitenta por 

cento) sobre o valor da anuida-

de fixada.

Parcelamento

O pagamento do valor inte-

gral de pessoas físicas e jurídi-

cas também poderá ser parce-

lado em até cinco vezes. Basta 

ir até a sede do CRM.

Dando continuidade às 

atividades de fiscalização 

programadas para o ano de 

2020, o Conselho Regional de 

Medicina realizou seis visto-

rias nos dias 8 e 9 de janeiro, 

em Rio Branco. Participaram 

da ação a presidente do CRM

-AC, Leuda Dávalos, e a con-

selheira Kátia Simone.

Entre as unidades fisca-

lizadas estão um consultório 

particular, a pedido do Mi-

Em dois dias, CRM-AC realiza seis fiscalizações em 
Rio Branco

nistério Público, a Unidade de 

Referência da Atenção Primá-

ria (URAP), Maria Barroso da 

Silva I, II e III, no bairro da 

Sobral, a Unidade de Saúde 

da Família (USF) José Gomes 

de Oliveira, também na região 

da Sobral, as USF Francisco 

Constâncio da Silva, no bair-

ro Boa Vista Sobral, a USF 

Raimunda Dionízio, no bairro 

João Paulo, na região conhe-

cida como Cabreúva, e a USF 

Dr. Raimundo Moreira, no 

bairro Floresta Sul.

“Vamos fiscalizar todas 

as unidades de saúde de Rio 

Branco, com o intuito de fa-

zer um panorama geral de 

como está a atenção básica no 

município para, em seguida, 

nos reunirmos com a admi-

nistração pública e levar es-

ses dados. Lembrando que a 

principal função do Conselho 

é fiscalizar as unidades que 

fazem atendimento da popu-

lação, para assegurar uma saú-

de de qualidade e condições 

adequadas de trabalho para os 

profissionais”, disse a presi-

dente do CRM, Leuda Dávalo



CRM-AC entrega carteira profissional para 
cinco novos médicos

O Conselho Regional de 

Medicina do Acre entregou, 

na quinta-feira (9), a Carteira 

de Profissional Médico para 

cinco médicos formados na 

Universidade Federal do Acre 

(Ufac). Estiveram presentes 

na solenidade de entrega a 

presidente do CRM-AC, Leu-

da Dávalos, a vice-presiden-

te, Thereza Neuma, a conse-

lheira federal do Acre, Dilza 

Ambros, e os conselheiros e 

ex-professores dos novos pro-

fissionais, Rodrigo Silveira e 

Alberto Soares.

Na oportunidade, a presi-

dente do Conselho e os demais 

conselheiros deram as boas-

vindas aos novos colegas de 

profissão e falaram a respeito 

da atuação do CRM e da luta 

pela valorização médica. Eles 

também ressaltaram a impor-

tância dos médicos atuarem 

com responsabilidade, preza-

rem pelo zelo da profissão e 

valorizarem a relação médi-

co-paciente, além de seguirem 

o que determina o Código de 

Ética Médica.

Com o registro em mãos, 

o profissional tem garantido 

o exercício legal da medicina, 

podendo iniciar a prática mé-

dica, residências e pós-gradu-

ações. Os novos médicos re-

ceberam também o Código de 

Ética Médica.

Entre os médicos que re-

ceberam a carteira profissio-

nal estão: Melquior Brunno 

Mateus de Matos (CRM-AC 

2.385); Alexandre Duque Roza 

(CRM-AC 2.388); Thaylâ-

nia Kelly Chaves Santiago 

Calderón (CRM-AC 2.391); 

Mariana de Freitas Fratari 

Majadas (CRM-AC 2.392) e 

Miguel Yasuo Tomita Nicacio 

(CRM-AC 2.395).

Os candidatos aprovados 

no concurso público do Con-

selho Regional de Medicina 

do Acre (CRM-AC) foram 

convocados para tomarem 

posse nos cargos no próximo 

dia 3 de fevereiro. O edital 

de convocação foi publicado 

na edição de sexta-feira (17) 

Candidatos aprovados em concurso do CRM-AC são 
convocados para posse

do Diário Oficial do Estado 

(DOE).

As provas foram realiza-

das em abril deste ano na ca-

pital acreana Rio Branco. Os 

candidatos convocados são os 

que passaram para as vagas 

efetivas de nível médio para o 

cargo de assistente administra-

tivo.

Entre os convocados para 

posse estão: Renata de Souza 

Correa, Catharina Ferrari Ro-

cha Zamprogno, Lais Martins 

Figueira Lopes, Marcilio Mar-

ques de Morais e Leandro do 

Vale da Silva. A cerimônia de 

posse está marcada para às 8h.



O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM

-AC) participou de mais uma reunião do grupo de tra-

balho que busca elevar a cobertura vacinal de crian-

ças em idade escolar no estado. O encontro ocorreu 

na sede do Ministério Público, a pedido do promotor 

de Justiça, Glaucio Oshiro, e reuniu representantes 

das secretarias de Saúde, Educação do Governo e da 

Prefeitura de Rio Branco, MP-AC e CRM Acre.

Segundo as autoridades de saúde, o estado do 

Acre está entre os de pior desempenho no país nas 

metas de imunização do Ministério da Saúde. A prin-

cipal consequência disso é a possível volta de doen-

ças consideradas erradicadas no País, como sarampo 

e poliomielite, sendo as crianças as mais afetadas 

com esse cenário.

Por isso, desde setembro do ano passado, o grupo 

de trabalho tem feito um verdadeiro esforço interins-

titucional, com reuniões periódicas, para organizar 

a vinculação da regularidade das carteiras de vaci-

nação com as matrículas e rematrículas nas escolas 

do estado e da capital acreana. Representando o CR-

M-AC, o primeiro secretário, doutor Virgilio Prado, 

informou que foi feito um levantamento nas escolas 

estaduais e municipais e somente 50% dos pais apre-

sentaram as carteiras de vacinação durante a matrícu-

la. Dos 50%, o índice de cobertura foi positivo, sendo 

que 85% estava com a cobertura vacinal completa e 

quase todo o restante estava com apenas uma vacina 

em falta.

“As carteiras que foram apresentadas são justa-

mente dos que têm a melhor cobertura vacinal e, jus-

tamente, a outra metade é que é a mais preocupante. 

Além da apresentação desse levantamento, foram 

discutidas formas de se melhorar a comunicação com 

os pais, para que seja feita a entrega da carteira de 

vacinação conforme é exigido para a matrícula, por-

que muitos pais ficam com temor de que vão reter 

as carteiras, ou de que não vão fazer a matrícula da 

criança pela falta de algumas vacinas. Então, precisa 

um pouco de comunicação com os pais para que me-

lhore a apresentação dessas carteiras de vacinação”, 

afirmou o doutor Virgilio Prado.

O primeiro secretário do CRM-AC, destacou ain-

da que a cobertura em termos de vacinas está com-

pleta no estado. “O que faltava era a pentavalente, 

mas chegou estoque dela essa semana no estado. En-

tão, essas foram as missões passadas para esse grupo 

da secretaria de Saúde e de Educação, e também ver 

se conseguem aumentar o índice de cobertura vacinal 

e tomar as providências em relação às crianças que 

têm a falta da vacina”, concluiu.

CRM-AC participa de reunião sobre cobertura 
vacinal de crianças em idade escolar no estado



CRM sedia reunião do movimento ‘Médicos pela 
População’ com secretário de Saúde do Acre

Carta aberta à População do Acre
É de conhecimento de todos os graves problemas relacio-

nados ao atendimento em saúde como falta de medicamen-

tos, falta de materiais, enormes filas para cirurgia, péssimas 

condições das instalações para o atendimento, falta de segu-

rança, entre outros.

A maioria das soluções não tem levado em consideração 

as particularidades do local e da população atendida, e mui-

tas vezes há uma visível distância entre as ações propostas 

pelo governo e o que se observa na prática.

Portanto, nós, médicos do Estado do Acre, vimos por 

meio deste documento comunicar a formação do “MOVI-

MENTO MÉDICOS PELA POPULAÇÃO”.

Esse MOVIMENTO tem como único objetivo melhorar 

as condições de atendimento da população do Acre, de forma 

clara e objetiva, com ações práticas, embasadas no conheci-

mento técnico de cada especialidade e levando em conside-

ração as particularidades de cada unidade de saúde, em cada 

localidade do Estado.

Esse MOVIMENTO fará um plano estratégico, interme-

diado pelas entidades competentes, para ajudar a gestão a 

melhorar a governança dos recursos públicos em saúde de 

forma que esses recursos realmente cheguem aos usuários 

do SUS.

Esse MOVIMENTO também criará uma comissão téc-

nica de acompanhamento das ações e exigirá, por meio do 

CRM e do Sindmed-AC, naquilo em que compete cada enti-

dade, respostas objetivas dos órgãos públicos para as deman-

das identificadas.

Acreditamos que, com o apoio do Governo do Estado do 

Acre, o MOVIMENTO MÉDICOS PELA POPULAÇÃO 

constitui um novo meio de enxergar e resolver os graves pro-

blemas desse setor.

O Conselho Regional de Medicina do Acre 

(CRM-AC) sediou, na quinta-feira (16), a reu-

nião do movimento “Médicos pela População” 

com o secretário estadual de Saúde, Alysson 

Bestene. Na oportunidade, foi aberto o debate 

sobre as sugestões de ações práticas para a me-

lhoria no serviço público de saúde do estado.

O movimento, criado no sábado (11), é 

composto por representantes do CRM-AC, Sin-

dicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) e 

da Associação Médica Brasileira. As entidades 

redigiram uma carta aberta aos gestores e à po-

pulação acreana sobre os principais problemas 

enfrentados na saúde pública. O documento foi 

entregue ao secretário Alysson Bestene e a uma 

representante do Ministério Público do Acre 

(MP-AC), durante a reunião desta quinta.

O conselheiro Ricardo Mantilla, que repre-

senta o CRM-AC no movimento, falou da im-

portância do movimento e disse que acredita 

que a classe médica unida, em conjunto com 

a população acreana, pode gerar bons resulta-

dos e melhorar a situação da saúde pública do 

estado.

“Foi muito importante apresentar ao secre-

tário de Saúde a criação desse movimento que 

visa apontar as principais deficiências de cada 

unidade de saúde do estado e assim ajudar na 

gestão para uma melhor aplicação da verba 

pública que traga resultados na prática médi-

ca diária e com isso melhore o atendimento à 

população, que é o objetivo desse movimento. 

Isso porque, entendemos que melhorando as 

condições de trabalho dos que atuam na área 

da saúde, seja com a aquisição de aparelhos ne-

cessários, seja com a reposição de medicamen-

tos e insumos indispensáveis, acaba atingindo 

e melhorando a saúde da população”, afirmou 

o conselheiro.

O secretário de saúde agradeceu o convite 

para a reuniu e se disse alegre com a criação do 

movimento. “Eu fico muito feliz, a gente sem-

pre pediu o envolvimento de todos. Para mim é 

uma honra receber essa carta, desde os primei-

ros dias que assumi a Secretaria de Saúde, in-

clusive no período de transição governamental 

ainda, me lembro que a gente já se reuniu por 

várias vezes com toda a classe médica, com sin-

dicato e Conselho. Então, era isso que a gente 

buscava”, disse Alysson Bestene.

O Conselho Regional de 

Medicina do Acre (CRM-AC) 

entregou, na segunda-feira 

(20), a carteira profissional 

para três novos médicos. Du-

rante a cerimônia de entrega, a 

presidente do Conselho, dou-

tora Leuda Dávalos, e a vice

-presidente, doutora Thereza 

Neuma, deram as boas vindas 

CRM-AC entrega carteira para três novos médicos
aos profissionais e fizeram 

breve comentário a respeito do 

Código de Ética Médica e das 

funções do CRM. Familiares 

dos novos médicos também os 

parabenizaram pela conquista 

e desejaram sorte na profissão.

Entre os doutores que rece-

beram a carteira profissionais 

estão: Leilanna Monte de Sou-

za Melo (CRM-AC 2.399), 

Everton Felipe do Vale Araújo 

(CRM-AC 2.387) e Rafaela 

Telles Chagas Pereira da Silva 

(CRM-AC 2.383).



O Conselho Regional 

de Medicina do Acre (CR-

M-AC) fiscalizou, na quin-

ta-feira (23), a Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) 

do Conjunto Habitacional 

da Cidade do Povo, em Rio 

Branco. A ação foi realizada 

pela presidente em exercício, 

Thereza Neuma, e pelos con-

selheiros Thiago Gomes e 

Francisco Lopes.

Segundo a presidente, a 

vistoria já estava programa-

da no cronograma de fiscali-

zações do ano de 2020, mas 

acabou sendo antecipada 

após o registro de um homi-

cídio na porta da unidade de 

saúde, no dia 16 de janeiro.

O episódio causou medo e 

tensão nos profissionais que 

atuam no local e o Conselho 

foi verificar, além de outras 

questões de estrutura, insu-

mos e pessoal, como está a 

segurança dos servidores. O 

atendimento ambulatorial da 

unidade chegou a ficar três 

dias suspenso e foi retomada 

na segunda-feira (20).

“Esse fato que ocorreu 

na porta da unidade, acabou 

levando insegurança para o 

trabalho dos médicos e dos 

outros profissionais de saú-

de. Mas, constatamos que ti-

nha um vigilante, além disso 

estava sendo feita uma ronda 

policial com, pelo menos, 

três policiais militares. No 

momento, dois médicos esta-

vam trabalhando na unidade. 

Vamos elaborar um relatório 

com alguns apontamentos do 

que deve ser melhorado e en-

caminhar tanto para a Sesa-

cre, como para a direção da 

unidade e para o Ministério 

Público”, afirmou a doutora 

Thereza Neuma.

CRM-AC fiscaliza UPA da Cidade do Povo 
após homem ser morto na porta da unidade

CRM dá posse ao diretor clínico e à 
Comissão de Ética Médica do Hospital 
Santa Juliana

A diretoria do Conselho 

Regional de Medicina do Acre 

deu posse, na segunda-feira 

(27), à nova Direção Clínica 

e à Comissão de Ética Médica 

do Hospital Santa Juliana para 

o biênio 2020-2022. A cerimô-

nia ocorreu na sede do conse-

lho em Rio Branco.

Na oportunidade, a con-

selheira federal do Acre e se-

cretária geral do CFM, Dra. 

Dilza Ambros, reiterou a im-

portância de cada membro do 

corpo clínico da unidade na 

manutenção da qualidade da 

assistência médica e garantia 

de condições técnicas para o 

exercício ético da profissão.

O Dr. Eliton Costa da Silva 

foi eleito como diretor clínico 

e a Dr. Gerce Câmara como vi-

ce-diretor clínico. Os médicos 

representam o corpo clínico da 

instituição, ou seja, são o elo 

entre os médicos e a direção da 

unidade.

Além do diretor clínico, o 

momento foi de dar posse ao 

novo Conselho de Ética Mé-

dica do hospital. A comissão, 

representada por seis profis-

sionais, sendo três titulares e 

três suplentes, desempenha 

função opinativa, educativa e 

fiscalizadora dos trabalhos na 

instituição.

Com a solenidade de pos-

se, o hospital agora possui os 

seguintes membros na Comis-

são de Ética: Dr. Júlio Eduar-

do Gomes Pereira, Dra. Grace 

Mônica, Dr. Romeu Delilo, 

Dra. Vandrea Câmara Tomás, 

Dr. Eduardo Vasconcelos e Dr. 

Marcelo Medeiros.

CRM repudia agressão sofrida por equipe médica durante atendimento a 
paciente

O Conselho Regional de 

Medicina do Acre emi-

tiu uma nota repudiando 

a agressão sofrida por equipe médica 

durante atendimento a um paciente 

em Xapuri, no interior do Acre, por 

parte de parentes do paciente que, 

infelizmente, veio a óbito, no dia 27. 

Na nota, o Conselho lamenta o fale-

cimento do paciente e se solidariza 

à dor da família no momento difícil. 

Mas afirma que não se pode admi-

tir que profissionais da saúde, que 

trabalham diariamente em busca de 

cumprir com sua missão exercendo 

a medicina, sejam agredidos ou so-

fram qualquer tipo de violência. A 

presidente do CRM-AC em exercí-

cio, Dra. Thereza Neuma, ressaltou 

a preocupação do Conselho com re-

lação à violência contra médicos e 

demais profissionais das equipes de 

atendimento em saúde.




