RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ÉTICA E DEFESA PROFISSIONAL

1)
COMPOSIÇÃO
A Comissão de Ética e Defesa Profissional da SBEM na gestão 2017-2018 é composta
pelos seguintes membros:
• Corregedor – Itairan da Silva Terres (SC)
• Vice-Corregedora – Maite Trojaner Salona Chimeno (RJ)
• 1ª Vogal – Diana Viegas Martins (BA)
• 2º Vogal – Márcio Weissheimer Lauria (MG)
• 3º Vogal – Luciana Secchi (MS)
• 4ª Vogal – Angela Maria Spinola e Castro (SP)
• 5ª Vogal – Juliano Coelho de Oliveira Zakir (DF)
2)

ATIVIDADES

Reunião por videoconferência em 16/02/2021, quando foram discutidos os
encaminhamentos das denúncias recebidas pela CEDP e o planejamento da atuação desta
Comissão.
Realizado o Inquérito Preliminar 01/2021 para apuração de denúncia contra médico
associado, com a Dra. Maitê como instrutora e relatora e com Drs. Itairan e Luciana participando
da subcomissão. Realizadas oitivas dos dois associados envolvidos na denúncia, bem como
das testemunhas arroladas pela instrução, bem como reunidos documentos diversos.
Reunião por videoconferência em 11/08/2021, sendo apresentado e votado o relatório do
Inquérito Preliminar 01/2021, que foi aprovado e encaminhado com sugestões de providências
para a diretoria. Apreciadas outras denúncias apresentadas no período, resultando na abertura
do Inquérito Preliminar 02/2021 para apuração da conduta de outra associada, nomeada
relatora a Dra. Ângela, com uma subcomissão que participará da instrução. As demais
denúncias foram consideradas improcedentes, arquivadas e devidamente respondidas. Se
reiterou a necessidade de modificar o estatuto Social no que se refere à atuação da CEDP, os
membros irão estudar e apontar sugestões.
Neste ano, até o momento, a Comissão recebeu 3 denúncias contra médicos sócios da
SBEM, resultando em 1 abertura de Inquérito preliminar e 2 arquivamentos. O Inquérito
Preliminar 01/2021 adveio de denúncia anterior, com apuração possibilitada após validadas as
ferramentas de videoconferência para tomada das oitivas
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