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É responsabilidade do diretor técnico organizar as escalas de plantão 

O médico que terminar seu plantão não pode deixar a instituição sem a presença do substituto no 
local. Caso o outro profissional não compareça no horário preestabelecido, é necessário informar imedia-
tamente ao diretor técnico. 

Esse esclarecimento está na Resolução nº 447/2019 do Conselho Regional de Medicina do Distri-
to Federal (CRM-DF), que lembra ainda que é função do diretor técnico reorganizar a escala de plantão 
quando algum médico está ausente. 

Na Resolução, fica esclarecido que é papel do diretor técnico da instituição de saúde a organiza-
ção e cumprimento das escalas para que não haja falhas no atendimento aos pacientes. O documento 
aborda ainda outros deveres do diretor técnico sobre o quadro de funcionários.  
 A resolução completa esta disponível no site do CRM-DF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), em parceria com o Laboratório Sabin, 

realizou o 2º Curso de Gestão Empreendedora para Médicos, na noite do  dia 6 de dezembro.  

 Os médicos do Distrito Federal que participaram do evento assistiram a palestra do também médico e 
educador financeiro Dr. Daniel Salomão. Ele apresentou sobre os desafios no mercado de trabalho e planeja-
mento financeiro. 

 O especialista relatou ainda sobre os benefícios de comprar ações de empresas já consolidadas no 
mercado. “Por que pegar o seu dinheiro e investir em uma franquia? É possível investir esse montante em vá-
rias empresas que já dão lucro e lideram no setor. Assim, vocês terão esses lucros todos os meses”. Daniel 
acrescentou que, atualmente, é possível fazer investimentos sem gastar muito tempo.  

 Ao final da palestra, os médicos tiveram a oportunidade de fazer perguntas e solucionar suas dú-
vidas. Também estiveram presentes no evento os conselheiros do CRM-DF Leonardo Pitta, Mario Jun-
queira e Ubirajara Picanço. Também foram realizados sorteios de agenda 2020, kit churrasco e o livro do 
Dr. Daniel Salomão, “Tempo é dinheiro”. 

CRM-DF realizou o  2º Curso de Gestão Empreendedora para Médicos  
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Dezembro Laranja -  Mês de prevenção e cuidados com o câncer de pele  

 Manchas, coceiras, sinais pelo 
corpo e nódulos na pele, são algumas 
preocupações dos moradores do Distrito 
Federal quanto ao câncer de pede. O últi-
mo mês do ano, foi escolhido pela Socie-
dade Brasileira de Dermatologia (SBD) e 
denominado de dezembro laranja, para 
alertar a população sobre a importância 
da prevenção da doença que atinge cer-
ca de 180 mil pessoas ao ano.  

 No dia 7 de dezembro, cerca de 
80 voluntários, dentre médicos dermato-
logistas, residentes, estudantes e enfer-
meiros realizaram mais de 584 atendi-
mentos no Hospital Regional da Asa Nor-
te (HRAN), das 9h às 15 horas.  

A iniciativa fez parte da 21ª edição da Campanha Nacional do Câncer da Pele, promovida pela 
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Todo o ano, a ação é promovida para prevenir, orientar e 
tratar o câncer de pele da população do DF. Segundo a médica dermatologista e presidente da Socieda-
de de Dermatologia do Distrito Federal Cristina Paula Salaro, o diagnóstico precoce ajuda a evitar a pro-
gressão da doença e facilita o tratamento em estágios iniciais. “Durante a ação, após os pacientes serem 
examinados, realizamos 58 cirurgias e 69 agendamentos de outros casos cirúrgicos”, comentou a derma-
tologista. 

 Ela alerta que a forma mais importante de prevenir o 
câncer de pele é evitar a exposição ao sol sem o uso do filtro 
solar. “O Câncer de pele é o mais comum no Brasil, representa 
um a cada três diagnósticos. As pessoas precisam mudar a 
sua relação com o sol e se proteger com o filtro solar diaria-
mente. Essa proteção tem que ser um hábito em nossas vidas” 
explicou Cristina. 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
no levantamento mais recente de 2019, foram registrados cer-
ca de 2.470 novos casos de câncer de pele no Distrito Federal.  

Em se tratando de Brasil estimam-se 85.170 casos no-
vos de câncer de pele, sem incluir o melanoma, entre homens 
e 80.410 nas mulheres para 2019. Esses valores correspon-
dem a um risco estimado de 82,53 casos novos a cada 100 mil 
homens e 75,84 para cada 100 mil mulheres.  
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Novos médicos contaram com a presença do CRM-DF em Colação Festiva  

Na noite do dia 19 de dezembro, o presidente do CRM-DF, Farid Buitrago Sánchez, esteve pre-
sente na cerimônia de colação de grau festiva dos alunos da Escola Superior de Ciências da Saúde – 
ESCS, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

Durante o evento, foi entregue aos formandos o Código de Ética Médica  (CEM). O conselheiro da 
autarquia, Alécio de Oliveira também participou da solenidade como paraninfo da turma. A solenidade foi 
simbólica, pois a colação de grau oficial acontecerá em janeiro.  

  

No dia 20, foi a vez do dos formandos de medicina da 26° turma da Universidade Católica de Bra-
sília realizarem a cerimônia simbólica de colação de grau, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 
Na ocasião, do presidente do CRM-DF parabenizou os novos médicos do Distrito Federal.    

 

 

Colação da ESCS  Dr. Alécio de Oliveira  

Colação da Católica 


