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O conselheiro do CRM-DF, Juracy Barbosa, foi 

homenageado na festa de comemoração ao 

Dia dos Médicos, do Sindicato dos Médicos do 

Distrito Federal (SindMédico), no dia 10 de no-

vembro, como “Revelação da Medicina”.  

Dr. Juracy é especialista em Ortopedia e Trau-

matologia; Membro Titular da Sociedade Brasi-

leira de Ortopedia e Traumatologia; Presidente 

da Associação Nacional dos Médicos Residen-

tes - ANMR 2017/2018; Membro das Comis-

sões Nacional e Distrital de Residência Médica 

e Ex presidente da Associação dos Estudantes 

de Medicina do Brasil - AEMED BR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médicos que completaram 50 anos de exercício sem sanção ética foram homenageados no dia 12 de 

novembro, pelo CRM-DF, no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS). O evento foi 

realizado em comemoração ao Dia do Médico (18 de outubro). 

Na oportunidade, os médicos receberam um diploma pelo desempenho prestado à população do DF. Ins-

tituída pela Resolução do CRM-DF N° 186, no dia 8 de fevereiro de 2001, a homenagem foi criada com 

objetivo de dar conhecimento público dos exemplos dignificantes do exercício profissional, aos médicos 

que completaram 50 anos ininterruptos em atividade.  

Conselheiro do CRM-DF é homenageado como revelação da medicina  

Conselheiro Juracy Barbosa e o presidente do CRM-DF, Farid Buitrago.  

Médicos que completaram 50 anos de profissão sem sanção ética são homenageados  

Dra. Maria Dilma Teodoro, Dr. Gutemberg Fialho, Dr. Farid Buitrago, Dr. Carlos Vital Tavares e o Dr. Ognev Kozac 
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CRM-DF entrega carteira de médico para formandos da ESCS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O presidente do CRM-DF, Farid Buitrag, parabenizou os médicos  e destacou que todos são exemplos 

por atuar com ética e postura irretocável em um país que apresenta grandes obstáculos no desempenho 

do exercício da medicina. “Apesar de enfrentar condições adversas para exercer a profissão, vocês fa-

zem parte de um valente grupo de médicos que ajudaram a construir a medicina do DF. A contribuição 

de cada um foi fundamental para a construção de uma medicina de qualidade. Tenho a honra e a satisfa-

ção de parabenizar esse grupo que é exemplo vivo de comportamento e postura”, comentou. 

Para o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Carlos Vital Tavares, a atuação dos médicos 

tem sido afetada por circunstâncias exteriores criando efeitos graves em sua atividade, como por exem-

plo, a carência de leitos de internação em Unidades de Terapia Intensiva e a fragilidade estrutural dos 

postos do Sistema Único de Saúde (SUS) do país. “Temos esperança de mudar esse cenário. Há um 

sentimento global de frustração entre os profissionais de medicina. A percepção geral é que os médicos 

estão sendo privados de tratar e cuidar de seus pacientes. Em nosso País ainda nos guiamos por espe-

ranças neste cenário, tendo em vista que segundo as pesquisas, o brasileiro deposita maior confiança 

nos médicos entre as profissões existentes do país. Por isso, digo que esses homenageados são exem-

plos do compromisso e dedicação reconhecida pelo povo brasileiro”, explica. 

O médico, Ognev Meireles Kozac, presidente da Associação Médica de Brasília (AMBR), desejou muita 

saúde a todos para que cheguem aos 60 anos de profissão. O presidente do Sindmédico, Gutenberg Fia-

lho e a diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), Maria Dilma Teodoro, exaltaram o com-

promisso, respeito e ética dos médicos para com os pacientes. Ambos acreditam que os jovens precisam 

se espelhar em profissionais que atuam com zelo responsabilidade e compromisso com a vida. 

 

Estudantes do 12º semestre de medicina da Universidade de Brasília (UnB) e da Faciplac participaram 

nos dias 13 e 20 de novembro, de uma palestra no CRM-DF, sobre o funcionamento da autarquia, inscri-

ção, ética médica e processos éticos. Os futuros médicos também deram entrada na documentação ne-

cessária para obterem o registro profissional. O 1º secretário do CRM-DF, Dr. Procópio Miguel dos San-

tos, a 2° secretária Do CRM-DF, Marcela Montandon, o conselheiro, Dr. Marco Marcos Moura e o presi-

dente da Associação Médica de Brasília (AMBr), Dr. Ognev Kozac, participaram dos encontros.  

Estudantes do 12° semestre de medicina da UnB  

ESTUDANTES DE MEDICINA VISITAM O CRM-DF 
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No dia 20 de novembro, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou a nomeação do médico e deputa-

do federal do DEM, Luiz Henrique Mandetta para assumir o Ministério da Saúde. Os conselheiros do 

CRMDF, Guilherme Figueiredo, Rosylane Rocha e Juracy Barbosa estiveram presentes no evento.  

Nascido em Campo Grande (MS), Luiz Henrique Mandetta é 

médico ortopedista formado pela Universidade Gama Filho. Ele 

tem especialização em Ortopedia pelo serviço de Ortopedia da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS, e sub es-

pecialização em Ortopedia Infantil pelo Scottish Rite Hospital for 

Children em Atlanta.  O médico comandou a Secretária de Saú-

de de Campo Grande por cinco anos.  

 
 

Estudantes de medicina do 12° semestre da Faciplac  

Conselheiros participaram de nomeação do Ministro da Saúde  

Dr. Guilherme Figueiredo, o Ministro da Saúde, Luiz Mandetta, Dra. Rosylane Rocha e o Dr.  Juracy Barbosa 
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Durante os dias 22, 23 e 24 de novembro, o 

CRM-DF realizou uma força-tarefa para ca-

dastrar os novos profissionais que preten-

dem se inscrever no programa Mais Médi-

cos. Mais de 160 registros foram feitos nos 

três dias de mutirão. 

Os servidores do Departamento de Regis-

tros da autarquia se mobilizaram para ajudar 

os médicos nessa empreitada. A força-tarefa 

foi montada, após as Universidades do Dis-

trito Federal, anteciparem a outorga de grau 

dos estudantes de medicina para que os 

recém-formados tivessem tempo hábil de se 

registrar no CRM-DF e disputar o pleito dos 

Mais Médicos. 

O CRM-DF não teve dificuldades para fazer os registros, pois um mês antes, os conselheiros do CRM-

DF ministram uma palestra na autarquia para os futuros médicos, onde eles também dão entrada na do-

cumentação necessária para obter o registro profissional. “As reuniões já haviam ocorrido, fato que aju-

dou a agilizar o procedimento e não causar filas no CRM-DF ou transtornos desnecessários aos interes-

sados em se inscreverem no Mais Médicos”, explicou a chefe do Departamento de Registro do CRM-DF, 

Flávia Brandão. 

Um balanço atualizado do Ministério da Saúde apontou que 97,2% das vagas do novo Edital do Progra-

ma Mais Médicos já foram preenchidas. São 30.734 inscritos com registro (CRM) no Brasil. Desse total, 

21.407 foram efetivadas e 8.278 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata. Na 

apresentação ao município, que vai até 14 de dezembro, o médico deve entregar todos os documentos 

exigidos no edital. Naquela data, 223 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde.  

O médico Pedro Henrique de Souza Tavares, da Universidade Católica de 

Brasília (UCB), conta que decidiu se inscrever no programa por ter um vínculo 

estável de trabalho, com suporte técnico de outros profissionais e espaço pa-

ra aprimoramento da formação continuada, além de uma carga horária justa 

para a remuneração oferecida. “É uma oportunidade de trabalho que dá espa-

ço para que o médico invista no aprimoramento”, disse o médico. Pedro Hen-

rique ainda comentou que o Conselho Regional de Medicina  do Distrito Fede-

ral não mediu esforços e ofereceu todo suporte para que os formandos tives-

sem a oportunidade de participar do edital que foi lançado as pressas pelo 

Ministério da Saúde. “O CRM-DF demonstrou um exemplo de seriedade, pro-

fissionalismo e comprometimento com os formandos”, concluiu.  

Mais Médicos: CRM-DF inscreve 160 médicos durante força-tarefa 

Conselheiro Cristofer Beraldi e servidores do Departamento de Registros  
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Cerca de 55 formandos do curso de medi-

cina da Escola Superior de Ciências da 

Saúde (ESCS), receberam no dia 29 de 

novembro, as carteiras profissionais de 

médico. O presidente CRM-DF, Farid Bui-

trago, realizou a entrega durante a soleni-

dade de Colação de Grau dos estudan-

tes, no espaço NetLive, na Asa Norte. O 

documento foi entregue junto com um e-

xemplar do Código de Ética Médica e as 

Carteira Digital Profissional dos médicos.  

O conselheiro do CRM-DF, Ubirajara José Picanço, também esteve presente na solenidade como profes-

sor homenageado. O Conselho realiza a entrega das carteiras na colação de grau, desde outubro de 

2013. Algumas semanas antes da entrega das carteiras, os conselheiros da autarquia se reúnem com os 

estudantes do 12° semestre do curso de medicina das universidades do DF, para mostrar aos futuros 

médicos a visão do Conselho em relação ao exercício ético da medicina e tirar dúvidas sobre titulação, 

processos e inscrição médica. Por ano, são cerca de 400 formandos em medicina no DF. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Formandos da ESCS com a Carteira Digital de Médico  

Presidente do CRM-DF entrega Carteira de Médico para os formandos da ESCS  

Dr. Farid Buitrago e o Conselheiro Ubirajara José Picanço  

Presidente do CRM-DF entrega a Carteira Profissional de Médico  Com a carteira em mãos os médicos já podem atuar na profissão  
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Novembro é o mês de conscientização so-

bre os cuidados integrais com a saúde do 

homem. Saúde mental, infecções sexual-

mente transmissíveis, doenças crônicas 

entre outros pontos devem ser sempre ob-

servados pela população masculina.  

O câncer de próstata é o mais comum entre 

os homens. No Brasil, estima-se o surgi-

mento de mais de 68 mil novos casos para 

o ano de 2018. Já no Distrito Federal, a in-

cidência estimada da doença, durante o 

mesmo período, é de 850 casos novos por 

100 mil habitantes. Todos os anos, nesse 

período, campanhas sobre prevenção e di-

agnóstico do câncer de próstata, além de 

levar informações sobre a prevenção e pro-

moção aos cuidados integrais com o cuida-

do da saúde masculina.  

O conselheiro do CRM-DF e médico oncologista, Márcio Almeida Paes, relata que o rastreamento da do-

ença deve ser feito a partir de 50 anos para homens da população geral e 45 anos para homens negros 

ou que tenham algum parente de primeiro grau com câncer de próstata. “O câncer de próstata é rara-

mente diagnosticado antes dos 40 anos, porém o risco da doença aumenta a partir desta idade, especial-

mente a partir dos 50 anos”, informa.  

O principal exame de prevenção contra a doença é o PSA, associado por uma avaliação de um médico 

urologista para que seja realizado o toque retal, que detecta alterações anatômicas na próstata. “O cân-

cer de próstata é uma doença cujo tratamento é multimodal, ou seja, pode envolver cirurgia, hormoniote-

rapia, radioterapia e até quimioterapia, em alguns casos. O tipo de tratamento é guiado por alguns fato-

res, como estado geral do paciente, tamanho do tumor, características da biopsia, nível de PSA, dentre 

outros. Normalmente os tratamentos são bem tolerados e temos alcançado ótimas taxas de controle de 

doença e cura”, explica Márcio.  

Segundo o oncologista, por ser uma doença que pode ser descoberta em estágios iniciais e dispõe de 

diversas modalidades de tratamento, as taxas de mortalidade não são tão altas se comparadas com ou-

tros tumores. Dados brasileiros de mortalidade demonstram que em 2013 morreram 13.772 homens de-

vido ao câncer de próstata.  

“Por isso a importância da Campanha Novembro Azul, na qual durante todo o mês, existe uma mobiliza-

ção nacional para conscientização e prevenção desta doença. Homem também tem que cuidar da saú-

de”, concluí.  

Novembro Azul: CRM-DF conscientiza os homens sobre o câncer de próstata   


