
 

 

Conselho Regional de Enfermagem - Seção São Paulo    

São Paulo, 22 de março de 2021 

Presidência 

James Francisco Pedro dos Santos 

Prezado Sr. Presidente, 

 

O Núcleo de Assessoria Capacitação e Especialização em Central de Material e Esterilização (CME) NasceCME 
Group®, vem respeitosamente solicitar a essa Presidência que adote as medidas cabíveis frente a tratamento 
desrespeitoso a categoria de Enfermagem, direcionada a equipe que atua na CME. 

A REDE NASCECME Group, grupo de rede social de mensagens que foi criada em 25 de fevereiro do corrente 
ano, é destinado a profissionais interessados em temas relativos a CME.  Estão representados neste grupo 22 
estados da federação e 3 países: Espanha, Portugal e Colômbia, totalizando até a presente data 802 
membros. 

Em 19 de março, uma colega do Rio Grande do Norte compartilhou no grupo a publicação do fisioterapeuta 
Augusto Cruz, (Augusto Gomes Teixeira da Cruz - CREFITO3 184136-F) - São Paulo. Dados pessoais requerem 
confirmação junto ao respectivo conselho de classe. Na rede social (@augustocruzfisioterapia) publicou um 
“meme” no sentido de “trollar” a equipe que atua na CME, em tom desrespeitoso quanto ao serviço 
prestado por essa Unidade. O perfil deste fisioterapeuta é muito visitado, o que agrava sobremaneira sua 
falta de postura profissional. 

Sabemos que ainda precisamos superar muitos desafios nos serviços de CME, principalmente em termos 
organizacionais, mas nada justifica essa exposição vexatória pública dos profissionais que atuam nas CMEs de 
São Paulo e do nosso país. 

Neste contexto de pandemia todos os profissionais da saúde deveriam estar unidos e ajudando-se 
mutuamente em prol de uma melhor assistência a todos os pacientes acometidos por essa implacável 
enfermidade. Atitudes de natureza obtusa desagregam podendo desencadear uma relação desarmoniosa 
entre as partes envolvidas. 

Diante do exposto, este Grupo solicita ao COREN -SP que adote providências junto ao Conselho Regional de 
Fisioterapia de São Paulo na expectativa de coibir a postura profissional inadequada do referido 
fisioterapeuta, bem como encaminhe a plataforma Instagram uma solicitação do boqueio da respectiva 
conta tendo em vista à violação das diretrizes da comunidade, termos de uso do Instagram e/ou Políticas da 
Plataforma.  

Na certeza de podermos contar com a sua atenção. 

Subscrevo-me, 

Atenciosamente, 

Ana Maria Ferreira de Miranda  
Coren 17888 SP 
Diretora Executiva  
NasceCME Group® 


