
 

CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
PENA DISCIPLINAR APLICADA AO MÉDICO

DR. EDUARDO GOMES DE AZEVEDO - CRM/SC 17.307 E CREMESP 27.337.
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICA a decisão do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em conformidade com o disposto na Lei nº 
3.268/57, tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional nº 9.834-
274/11,  julgado no Pleno do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, 
referente a aplicação da penalidade de “CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL”, prevista na 
alínea “e” do Art. 22 da mencionada Lei, por infração aos artigos 39, 42, 44 e 69 do Código de Ética 
Médica (Resolução CFM n° 1.246/ 1988), cujos fatos também estão previstos nos artigos 11, 14, 21 e 
87 do Código de Ética Médica (Resoluções CFM 1.931 / 09 e 2.217/ 18), ao DR.  EDUARDO GOMES 
DE AZEVEDO, inscrito no CRM/SC sob o nº 17.307 e no CREMESP sob o nº 27.337. 

Florianópolis, 22 de novembro de 2019. 
Conselheiro Marcelo Neves Linhares – Presidente

Florianópolis, 05 de novembro de 2019
Consº Marcelo Neves Linhares

Presidente.
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Gugu Liberato no palco do programa Canta Comigo, que foi ao ar na noite de quarta-feira 

RECORD TV/DIVULGAÇÃO/ND

Apresentador, que está no ar com o reality Canta Comigo, na Record TV, bateu a cabeça ao 
sofrer queda quando montava enfeites natalinos em uma das casas da família, nos EUA

Gugu em estado gravíssimo
Oapresentador Gugu Li-

berato, 60 anos, está 
internado em estado 

gravíssimo em um hospital em 
Orlando, nos Estados Unidos, 
depois de sofrer um acidente na 
casa na quarta-feira (20), na casa 
da família, no estado da Flórida. 
A notícia do estado de saúde de 
Gugu veio à tona no início da 
tarde de ontem, seguida da in-
formação de que sua mãe, Maria 
do Céu Moraes, de 90 anos, esta-
va viajando com demais familia-
res para os Estados Unidos. 

Um comunicado divulgado 
pela assessoria de imprensa do 
apresentador informa que Gugu 
está na Unidade de Terapia In-
tensiva e vivo, acompanha-
do pela equipe médica local. O 
mesmo comunicado diz que as 
informações que circularam na 
internet no decorrer do dia, so-

bre uma suposta morte cerebral 
do apresentador são inverídicas.

Os familiares de Gugu che-
garam a Orlando por volta das 
19h30 de ontem e iriam conver-
sar pessoalmente com a equipe 
médica. De acordo com os pro-
cedimentos do hospital, hoje um 
boletim médico será divulgado, 
primeiramente à família.

“Assim como todos os fami-
liares, amigos, fãs e profissionais 
de imprensa, estamos confiantes 
em sua recuperação e agradece-
mos as manifestações de apoio”, 
encerra a nota.

Atualmente, Liberato apre-
senta o reality show “Canta Co-
migo” na Record TV. A exibição 
do programa não deve sofrer 
alterações, uma vez que o con-
teúdo foi gravado previamente. 
A final está prevista para ir ao ar 
em 4 de dezembro.

Queda de 4 metros de altura
O apresentador estaria tentando montar os 

enfeites natalinos quando desequilibrou-se e 
caiu de uma altura de uns 4 metros, batendo 
com a cabeça na quina de um móvel. Ele estava 
acompanhado da companheira Rose Miriam, 
com quem tem três filhos, João Augusto, de 18 
anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos.

No dia 4 deste mês, Gugu foi alvo de notícia 
falsa, após a página oficial do Power Couple Brasil, 
programa que ele apresentou na Record TV, ter pu-
blicado um tuíte com a frase “Morre, aos 60 anos, o 
apresentador Gugu Liberato, vítima de um enfarte, 
na noite deste domingo”. O próprio apresentador, 
que estava em Singapura, desmentiu o boato, tran-
quilizando os fãs: “Pessoal, alguém publicou que 
tive um enfarte. É fake, tá? Estou muito bem”.
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