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Ofício nº 013/2020-GPR 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2020. 
 

  
Ilma.  Sra. 
Carmem Silva Guariente 
Secretária Municipal de Saúde de Araçatuba 
Araçatuba-SP 
 
 
 Prezada Senhora, 
 
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – Cremesp condena as 
lamentáveis e graves agressões sofridas por dois médicos durante atendimento no pronto-
socorro da Santa Casa de Araçatuba, no dia 17 de fevereiro e se solidariza com os 
profissionais vitimados.  
 
O problema de violência no ambiente de trabalho tem sido frequente e compartilhado por 
médicos e outros profissionais da saúde, devendo ser abordado com seriedade e diligência 
por todas as instituições envolvidas. Frequentemente, a falta de estrutura e recursos 
humanos necessários para o bom atendimento são fatores associados à violência, 
contribuindo para desencadear atos de agressão. Conforme o exposto, o que está em 
pauta é a segurança da equipe multiprofissional, condicionante para o bom exercício 
profissional.  
 
Na condição de autarquia federal com personalidade jurídica de Direito Público nos termos 
da Lei nº 3.268/57, o Cremesp na condição de instituição fiscalizadora da boa prática 
médica e motivada pela preocupação com a qualidade do atendimento médico prestado 
no País, solicita a rigorosa apuração do ocorrido na Santa Casa de Araçatuba e especial 
atenção às medidas relacionadas aos protocolos de segurança e garantias da integridade 
física para que os profissionais possam prestar o atendimento aos pacientes 
adequadamente. 
 
Assim, nos colocamos à disposição para eventuais contribuições técnicas que se fizerem 
necessárias, uma vez que é papel deste Conselho atuar em prol da segurança e benefício 
do paciente e da sociedade, assim como a boa prática profissional do médico.  
 
Aguardando manifestação de V.S.ª, aproveitamos para reforçar nossos votos de mais 
elevada estima e consideração. 

 
Dr. Mario Jorge Tsuchiya 
Presidente do Cremesp 


